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Executive Summary 

Furniture A/S is an anonymised Danish company in the home furnishing business. They sell 

furniture, kitchen utilities and other home items in more than 80 countries all over the world, 

and have setup a production line with a local partner in China. Like many other successful 

companies, they seek to expand their market, and have long wanted to penetrate the American 

market, as they consider it very attractive due to its size. The size among other factors, has been 

the cause for prior attempts to create a market for themselves in America failing. One big 

obstacle is the company’s logistics, where 95 % of all products are shipped to a warehouse in 

Denmark, regardless of the end destination. A new attempt to win the American market will 

therefore have to be accompanied by production close to market. The management and owners 

have pointed out Mexico as a host for production, and narrowed down the American market to 

California. Labour in Mexico is cheap and the distance to California is short. California has been 

picked due to low customs fee on furniture. The management team now wishes to know if 

California is a suitable market for the company’s products now and in the future, and if there 

are great risks in pursuing the plan to produce in Mexico. 

 

First, this thesis describes the company and analyses its position to take on California and a 

new production line in Mexico. The company is very successful on currents markets, and has 

already set up production in a foreign country through local partnership, which runs smoothly. 

Its core strength is the collaboration between different departments of the company, design, 

production and sales. Furthermore, the company has a great record of accomplishment on its 

products, which makes it possible to attract design talents. On the other hand, the company has 

a very limited management team, with the owners being dual CEO’s and a lack of a board. The 

company has grown in size, and being involved in every activity in the company is not 

sustainable for the two CEO’s. Logistics is another weakness, as 95 % of all products are shipped 

to Denmark regardless of their end destination.  

 

The analysis of California shows a massive economy in controlled growth. The population is 

young, educated and growing in numbers. There are housing issues, and new homes are 

constantly being build, which of course creates a demand for furniture. The economy is thriving, 

and people are getting still better educated, which increases buying power. There are factors 



Joel Cim Holden Furniture A/S HD Afhandling 2020 
JOHO17AG Internationalisering via relationer International Business 

4 
 

that show a demand for Nordic design, and the market is considered very attractive for 

Furniture A/S now and in the future.  

 

Mexico has seen high growth over the last decades, but is faced with a need to shift to Intensive 

Growth. Little has been done to increase the standard of education and equality between sexes, 

and the population is divided financially, especially between the more wealthy north and the 

south. Organised crime and corruption are also issues that plague the country, and elections 

are accompanied by murders of politicians and journalists. The democracy is relatively young, 

and even though great reforms have been passed, it is uncertain if the government will succeed 

with plans to better the educational system and create space for innovation, as its power has 

recently been shook due to a late and weak response to the Covid-19 pandemic. Although the 

relationship with the US has been suffering over the last years, a new trade agreement is in 

place, and there is no reason to believe that the stability it has created will diminish in the near 

future. 

 

Strategic considerations has resulted in a recommendation to follow through with the plan to 

pursue California as a market and Mexico as host for production. In order to secure effective 

knowledge sharing across borders, it is recommended to establish own sales and service 

functions locally. In order to reduce risks and to focus on value adding activities, it is 

recommended that the company copy the action from China, and find several partners in 

Mexico to secure production.   
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1 Baggrund for opgaven 

Furniture A/S er en interessant dansk virksomhed, som sælger brugsgenstande og møbler. 

Selskabet blev etableret i 1995 af Kristian og Peter, og var i de første mange år kendt for design 

af køkkenredskaber. Produkterne designes i dag primært i Danmark, produceres i Kina og 

sælges i mere end 80 lande verden over. Salget foregår via internettet eller gennem 

distributører og agenter, og virksomheden har i dag kun lager i Danmark. I 2016 indgik 

Furniture A/S en aftale med en distributør på det amerikanske marked, som selv er 

lagerførende på en række udvalgte produkter. Dog er ønsket, at det amerikanske marked bliver 

dækket på samme måde som det europæiske, hvor produkterne kan sælges via nettet med 

korte leveringstider samt via udvalgte butikker. Dette stiller dog virksomhedens ledelse over 

for en strategisk beslutning, hvor omkostninger og risici spiller en stor rolle, hvilket er 

baggrunden for valget af problemstilling. 

 

Problemstillingen giver anledning til en analyse af virksomheden og dens styrker, svagheder, 

muligheder og trusler, da dette vil være udgangspunktet for det videre arbejde med besvarelse 

af opgavens formulerede problem. Det er vigtigt at kende de resurser der er til stede i 

virksomheden, både med hensyn til human kapital og økonomisk kapital, da begge er yderst 

vigtige i forhold til at vurdere potentialet. En væsentlig forøgelse af salget vil skabe yderligere 

pres på organisationen. I serviceafdelingen vil der blive modtaget flere spørgsmål og 

reklamationer som følge af den større mængde kunder, og det er muligt, at der vil være behov 

for yderligere ansættelse. I produktionen vil der skulle køre flere produkter igennem, eller der 

vil skulle findes en producent yderligere. I marketing vil materialet skulle tilpasses det 

amerikanske marked, hvilket igen muligvis stiller krav om flere medarbejdere. Hvis løsningen 

bliver at opføre et nyt lager eller produktion, vil det kræve større kapitalinvesteringer, hvilket 

der skal kunne findes finansiering til, enten via driften eller anskaffelse af låne- eller 

egenkapital.  

 

Foruden en analyse af virksomheden, vil besvarelsen af det opstillede problem også kræve en 

analyse af det valgte marked. Hvad er demografien på markedet, og hvordan forventes den at 

udvikle sig, vil være spørgsmål der skal søges et svar på. Herudover vil det også være afgørende 
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at se på købekraften hos forbrugerne, samt villigheden til at bruge penge på de 

produktkategorier Furniture A/S tilbyder.  

 

Politiske faktorer er ligeledes vigtige, da handelsbarrierer kan være en stor udfordring for 

selskabet, og produkternes ophavsland kan i denne sammenhæng være afgørende. Der har den 

seneste tid været en tendens til at begrænse samhandel med udlandet, hvilket naturligvis stiller 

den valgte virksomhed over for store udfordringer. Dette ville muligvis kunne løses gennem 

etablering af produktion i USA, men denne løsning er forbundet med store omkostninger og 

risici. 

 

Den økonomiske udvikling i landet vil også skulle analyseres med henblik på at få et billede af, 

hvordan man kan forvente økonomien og dermed forbrugerens velstand udvikler sig. En del af 

selskabets salg er via kontraktmarkedet, hvor aftager er hoteller og kontorbygninger. Disse 

kunders købelyst vil alt andet lige også være konjunkturfølsom og afhængig af faktorer som 

eksempelvis renteniveauet. 

 

2 Kriterier for valg af empirisk objekt 

Der var som objekt for opgaven behov for en virksomhed med international aktivitet eller 

ønsket herom. Herudover er det nødvendigt at der er adgang til materiale om virksomheden og 

i bedste fald også adgang til virksomhedens beslutningstagere. At virksomheden står over for 

en reel udfordring som relaterer sig til internationale aktiviteter, har også været et af 

kriterierne.  

 

Emnet skal kunne besvares inden for opgavens omfang, og der skal kunne bringes teorier fra 

de gennemgåede fag i spil.  

 

Furniture A/S opfylder disse krav, da opgaveskriver har adgang til ledelsen i selskabet, og fordi 

selskabet som nævnt står over for en reel problemstilling af international karakter.  

 

Virksomhedens ledelse ønsker ikke at selskabets navn fremgår af opgaven, og navne samt visse 

nøgletal er ændret, for at leve op til dette krav. Ændringerne har ikke betydning for opgaven. 
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3 Problemidentificering 

Penetrering af et nyt marked har været et centralt emne i meget af den litteratur, der er blevet 

gennemgået i de forskellige fag. At emnet er så diskuteret i akademiske kredse, skyldes særligt 

to ting. For det første er det et udbredt ønske fra virksomheders side at lade forretningen 

internationalisere. Dette kan der være flere grunde til, herunder reduktion af 

produktionsomkostninger eller søgning af nye markeder til afsætning af virksomhedens 

produkter. Den anden årsag til emnets popularitet er, at internationalisering er risikofyldt, og 

kan potentielt volde stor skade på virksomheden, såfremt udførelsen ikke er succesfuld. 

Investeringerne i internationalisering kan være store, og der er ingen garanti for, at den 

ønskede effekt opnås.  

I Furniture A/S’ tilfælde, er der med succes allerede gennemført en internationalisering, idet 

produktionen ligger i Kina og produkterne er at finde i butikker i mange lande. Selskabet har 

dog kun eget lager i Danmark, og leveringstiden kan være lang, særligt såfremt varen er 

specialiseret, da produktionen som nævnt sker i Kina, hvorefter varen sendes til Danmark og 

først derefter til den ønskede destination. Ledelsen i Furniture A/S vurderer, at der er et stort 

potentiale i det amerikanske marked, og har ad flere omgange forsøgt at øge omsætningen i 

landet. Frem til 2013 havde selskabet en lokal ansat til at varetage salg, hvilket ikke gav det 

ønskede resultat, hvorfor engagementet blev reduceret og markedet fra 2013 blev serviceret af 

en medarbejder i Danmark. I 2016 er der indgået samarbejde med en amerikansk distributør, 

som er lagerførende på en række udvalgte varer og fungerer som agent på den resterende 

produktportefølje. 95 % af de varer distributøren ikke er lagerførende på, sendes fra lageret i 

Danmark, hvilket betyder, at leveringstiden er uhensigtsmæssig lang.  

 

I dag er investeringerne i forbindelse med penetrering af det amerikanske marked begrænsede. 

Furniture A/S har en enkelt medarbejder i landet og varelageret i Danmark er tilpasset til at 

kunne håndtere efterspørgslen på markedet, men der er herudover ikke foretaget 

investeringer. Såfremt et lager placeres i USA, øges investeringen, hvorved selskabets 

eksponering over for risici forbundet med markedet også øges. Der er her tale om politiske 

risici, risici forbundet med formelle og uformelle institutioner samt den økonomiske udvikling. 
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Salg i USA stiller nye krav til forsyningskæden. Blandt andet er der på det amerikanske marked 

differentierede krav til sikkerhedstest, og produkter samt følgesedler skal forsynes med 

diverse mærkater med oplysninger om godkendelse. Dette gør både produktion og logistik 

mere kompleks.  

 

Opførelse af eget lager vil medføre yderligere kapitalbindinger, både i forhold til anlægs- og 

omsætningsaktiver. Såfremt selskabet ikke selv har den fornødne kapital, vil dette betyde en 

stigning i de finansielle omkostninger, enten i form af forventet udbytte eller rente. 

 

Eget lager i USA vil løse virksomhedens udfordringer med hensyn til leveringstid, men stiller 

også Furniture A/S over for visse risici og udfordringer. Selvom denne løsning muligvis er den 

mest optimale i forhold til visse aspekter, er der andre muligheder som ikke medfører samme 

økonomiske og driftsmæssige udfordringer. Distribution og håndtering af lager kunne 

udliciteres til en lokal partner, hvorved behovet for ansættelse af medarbejdere og ledere i USA 

fjernes. Placering af lageret på en anden nær lokation kunne være en løsning, såfremt 

eksempelvis politiske risici eller økonomiske udgifter i USA vurderes at være for høje.  

 

Virksomhedens ledelse ønsker at producere produkterne tættere på det amerikanske marked, 

og peger på Mexico som en mulig placering. Det er også besluttet at påbegynde 

markedspenetreringen i Californien, der for virksomhedens ledelse fremstår som et godt 

marked. Placering af produktionen i Mexico er optimal set fra et økonomisk synspunkt, da 

omkostningerne er lave, og afstanden til Californien kort. 

 

4 Problemformulering 

Er Californien et attraktivt marked for selskabets produkter, og er der faktorer som gør det 

uhensigtsmæssigt at placere produktionen i Mexico? Hvordan bør virksomheden organisere sig 

i Californien og håndtere produktion i Mexico? 
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5 Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen giver anledning til en række undersøgelser som vedrører den valgte 

virksomhed og det pågældende marked. Først og fremmest fokuseres der på Furniture A/S og 

ledelsens vision, strategi, resurser, tidshorisont og risikoappetit. Herefter vil det være naturligt 

at lede fokus over på markedet og værtslandet for produktion samt de muligheder og 

forhindringer der ses i den forbindelse. Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål. 

 

1. Hvad er virksomhedens vision, strategi forretningsgrundlag, mål, horisont og 

risikoappetit? 

2. Hvad er virksomhedens styrker og svagheder?  

3. Hvilke resurser har virksomheden adgang til, både i form af kompetencer og erfaring, 

som kan bringes i spil i forhold til et øgede engagement på det amerikanske marked?  

4. Hvad er kendetegnende for det Californiske marked med hensyn til demografi og 

købekraft nu og i fremtiden? 

5. Hvilke risici er forbundet med produktion i Mexico, herunder flytning af produkter til 

Californien? 

 

6 Afgrænsninger 

Hvordan produkterne kan markedsføres på det amerikanske marked vil ikke blive beskrevet. 

Denne del er interessant i sig selv, og man kan diskutere, om der er behov for tilpasning af 

marketingsmateriale. Dog er behandling af emnet ikke nødvendig for at kunne svare på det 

valgte problem.  

 

Der vil af selskabet skulle udarbejdes en investeringskalkule, så der skabes overblik over 

investeringens omfang og sikkerhed omkring likviditeten i investeringen. Dette vil have stor 

betydning for ledelsens beslutning omkring hvordan markedet gribes an, men er ikke 

interessant for emnet i denne opgave.  
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7 Undersøgelsestilgang og metode 

Til beskrivelse af metoden, vil der blive taget udgangspunkt i Saunders Research Onion 

(Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adrian, 2009, side 107 - 128). Værktøjet hjælper til 

at beskrive den proces der er planlagt i arbejdet med opgaven, og består af fem lag. Filosofien 

vil være realistisk og tilgangen induktiv idet data indsamles, og først herefter analyseres. Der 

vil blive brugt både kvalitative og kvantitative data bestående af interviews og statistik, hvor 

interviews er den primære datakilde.  

 

Det er vigtigt for opgaven at få et billede af virksomhedens vision og eksistensberettigelse, så 

der skabes klarhed over den ønskede retning. Disse informationer er ikke offentligt 

tilgængelige, hvilket, blandt andre faktorer, nødvendiggør interviews. Der er skabt adgang til 

selskabets ledelse, og de samtaler der afholdes, vil danne den kvalitative empiri som opgaven 

bygges op omkring. Der er ikke mulighed for yderligere validering af oplysningerne, men 

reliabiliteten menes at være sikret, idet oplysningerne kommer fra virksomhedsledere og –

ejere.  

 

Virksomhedsanalysen som vil være udgangspunktet, vil ligeledes hente oplysninger i de 

nævnte interviews. Her er det vigtigt at identificere virksomhedens styrker og svagheder i den 

nuværende organisation. Opgaven vil beskrive nuværende processer med hensyn til design, 

produktion, salg og distribution. Lagerkapacitet og personale til blandt andet servicering af 

kunder vil også kort berøres, da det er muligt, at en succesfuld markedspenetrering vil skabe 

yderligere behov på disse områder. Alle disse informationer skal hentes gennem interviews 

med ledelsen i Furniture A/S.  

 

I analysen af de risici der er forbundet med det amerikanske marked, vil der blive benyttet 

kilder som World Bank, World Trade Organisation, OECD, UNCTAD og World Economic Forum. 

Kilder som disse menes at have den nødvendige validitet, hvorfor krydstjekning med andre 

informationskilder er irrelevant. Såfremt der benyttes kilder med en mindre grad af legitimitet, 

vil oplysningerne blive kontrolleret, alternativt benyttes med agtpågivenhed. Det der søges 

identificeret her, er markedets potentiale og risici. Selvom selskabet har taget beslutningen om 

at træde yderligere ind på det amerikanske marked, og også i dag har salg derpå, er der ikke 
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foretaget direkte investeringer i USA. Såfremt et lager placeres lokalt, eller hvis blot 

afsætningen øges betragteligt, er det afgørende at kende de muligheder og risici der er 

forbundet hermed. Der er observeret en stigende tendens til øget handelsbarrierer over for 

mange lande, og det har bestemt betydning, hvorfra produkterne kommer inden de føres ind i 

USA.  

 

Eget lager og eventuel produktion vil være Foreign Direct Investment, hvilket kræver en grundig 

analyse af flere parametre. Hvilke karakteristika har arbejdsstyrken, hvilken udvikling har der 

historisk set været i den og hvordan kan vi forvente den udvikler sig i fremtiden? Hvordan er 

adgangen til råmaterialer, herunder metal, træ og plast? Hvordan er efterspørgslen på 

markedet, er forbrugeren købestærk og villig til at bruge midler på lignende produkter? 

Hvordan er det politiske klima i forhold til udenlandske producenter, og vil det gøre en forskel 

hvis produkterne er lavet i USA? Hvad kendetegner institutionerne, både de formelle i form af 

regering samt økonomiske og lovgivningsmæssige institutioner, og de uformelle institutioner i 

form af kultur, normer og religion? Som det ses, vil det være nødvendigt at arbejde 

dybdegående med de risici og muligheder der er på det amerikanske marked, da mange 

faktorer kan have en indflydelse på virksomhedens strategi. 

 

Mexico er udpeget som vært for produktionen, og det er ligeledes nødvendigt at foretage en 

analyse af dette land. Analysen vil have en anden karakter end det er gældende for Californien, 

da formålet er, at identificere de risici der er forbundet med produktion samt forholdet til USA, 

og altså ikke eksempelvis købekraften hos de lokale.  

 

8 Litteratur 

 I forbindelse med analysen af virksomheden, vil Porters Five Forces (Porter, Michael, 1979) 

samt SWOT (ej krediteret) blive brugt til at identificere styrker, svagheder, muligheder og 

trusler. Modellen vil synliggøre Furniture A/S’ muligheder og de opmærksomhedspunkter der 

bør adresseres, samt ydre og indre faktorer der kan være en trussel eller en mulighed.  

Furniture A/S har i dag etableret produktion i Kina, hvilket er gjort med henblik på at nedbringe 

omkostningerne. Etableringen har uden tvivl været udfordrende grundet den fysiske og 
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kulturelle afstand, men i dag forløber produktionen tilfredsstillende. Virksomheden ejer ikke 

selv produktionsfaciliteterne, og produktionsmedarbejderne er ikke ansatte i selskabet. 

Aktiviteten er derimod udliciteret, men en nøglemedarbejder er ansat til at sikre høj standard. 

 

Dette leder hen til Quinn & Hilmers specialiseringsargument (Quinn, James Brian & Hilmer, 

Frederick G., 1995) som fokuserer på virksomhedens kompetencer. I dette tilfælde er 

kompetencerne ikke at drive produktion, og produkterne er ikke omfattet af afgørende 

teknologi eller andet som ønskes hemmeligholdt, hvorfor denne del kan udliciteres. Logistik er 

heller ikke inden for selskabets kernekompetencer, men alligevel styrer virksomhedens ansatte 

selv flytning af produkter fra én destination til en anden. Aktiviteten er særdeles 

resursekrævende, og der ligger et stort arbejde i, at sikre levering hurtigst muligt. Det samme 

gør sig gældende for styring af lager, hvilket ej heller er inden for virksomhedens 

kernekompetencer, men alligevel foretages af selskabets ansatte. Argumentet for at holde disse 

aktiviteter inden for virksomheden er, at det har højeste prioritet at sikre, at de rette produkter 

kommer til rette modtager inden for aftalt tid. Design er selskabets kernekompetence, og denne 

aktivitet holdes meget tæt. Nye designs kendes ikke af personale i eksempelvis salg, før 

produkterne er klar til at blive introduceret.  

 

I analysen af virksomhedens resurser, vil det være interessant at bringe Barney’s 

resursebaserede perspektiv (Barney, Jay, 1991) i spil. Barney beskriver virksomheden som en 

række resurser under kategorierne fysiske og kapitalresurser, menneskelige resurser og 

organisatoriske resurser. Modellen vil hjælpe til at identificere de muligheder der ligger i 

virksomheden samt eventuelle mangler. I samme omgang vil Cuervo-Cazzura et al’s (Cuervo-

Cazurra, Alvaro, Maloney, Mary M. & Manrakhan, Shalini, 2007) teori vedrørende resursers 

mobilitet bliver bragt ind, da der er tale om flytning af resurser henover landegrænser.  

 

Der kan være forskellige motiver for Foreign Direct Investment, og Dunning har formuleret fire 

motiver ud fra OLI (ejerskabsfordele, lokationsmæssige fordele og internaliseringsfordele) 

(Dunning, John H., 2000). Reelt skal alle tre være opfyldt før virksomheden bør overveje at 

foretage investeringen. Hvis ikke der er fordele ved selv at eje faciliteterne, her lager og 

eventuelt produktion, kan de med fordel udliciteres. Hvis ikke den specifikke lokation giver 
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virksomheden fordele, bør andre muligheder overvejes. Og sidst, såfremt der ingen fordel ses i 

at håndtere aktiviteten internt, bør en investering ikke foretages.  

Motiverne Dunning beskriver er: 

 

1. Søgning af nye markeder, hvilket reelt er et ønske om vækst. Der er fortsat potentiale på 

Furniture A/S’ bestående markeder, men der er ingen tvivl om, at en succesfuld 

penetrering af USA vil løfte virksomhedens omsætning betragteligt. 

2. Søgning af resurser. Dette er ikke tilfældet for Furniture A/S, da produktion, samling og 

lagerførelse ikke kræver særlige kompetencer, som ikke allerede er i virksomheden eller 

kan findes andre steder. Arbejdskraften i USA er ikke umiddelbart billig i forhold til 

andre destinationer, ligesom de råvarer der bruges i produkterne, kan findes på de fleste 

markeder.  

3. Effektivisering er et af de punkter som motiverer Furniture A/S, da det som nævnt netop 

er effektiviteten i forsyningen af det amerikanske marked der er udfordringen. Målet er 

at gøre forsyningen til markedet mere effektivt ved at reducere leveringstiden. 

4. Strategisk søgning af aktiver, eksempelvis vidensklynger eller råmaterialer. Dette er 

ikke tilfældet hos den valgte virksomhed. 

 

Som det ses ovenfor, er Furniture A/S’ motiver at øge omsætningen, hvilket kræver en 

effektivisering af forsyningskæden. 

 

Når Mexico analyseres, vil der blive taget udgangspunkt i PIE modellen (Mygind, Niels, 2007). 

Denne model benyttes til beskrivelse af geografiske områders forhold inden for politik, 

økonomi og institutioner. Foruden blot at bringe en analyse af de forskellige punkter, beskriver 

modellen også sammenhængen mellem dem og samspillet med den omkringliggende verden. I 

denne analyse ligger en større opgave i at indhente data fra kilder som tidligere er nævnt, OECD 

og World Bank for blot at nævne to. 

 

Efter at have analyseret virksomheden og det marked der er udvalgt, vil der kort blive inddraget 

teori om forsyningskæden. Dette skal være med til at svare på problemformuleringen, da det 

netop er reduktion af leveringstiden der er omdrejningspunktet. Til dette formål fokuseres på 

Levys arbejde med forsyningskædestabilitet og international sourcing (Levy, David L., 1995). 
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Denne teori ser på produktionsstabilitet, der for Furniture A/S’ tilfælde er sikret gennem 

faciliteterne i Kina, men som bekendt har skabt en utilfredsstillende leveringstid grundet 

afstand. Etablering af et lager i USA ville løse udfordringen, men det vil stille store krav til 

kapitalbindinger, hvilket ønskes undgået. Hertil kommer førnævnte mulige udfordringer i 

forbindelse med usikkerheden omkring eksport til det amerikanske marked. Også 

efterspørgselsstabiliteten bliver her behandlet, da dette vil være en væsentlig faktor i 

forbindelse med vurdering af behovet for varer som stilles på lager. Såfremt produktionen 

forbliver udelukkende i Kina, vil det være nødvendigt med en relativt stor buffer til håndtering 

af udsving i efterspørgslen, særligt idet kendskabet til markedet er relativt begrænset.  

 

Foruden de artikler og modeller som er nævnt, vil anden relevant materiale også bringes ind. 

Andre artikler kan med fordel sættes i samspil med de nævnte, og visse vil kunne bringe et 

andet syn på problemstillingerne. Herudover vil lærebøgerne blive brugt til at underbygge 

opgavens konklusioner, og særligt International Business samt Transnational Management 

forventes at kunne blive bragt ind.  

 

Furniture A/S’ internationaliseringsproces kunne være interessant at se nærmere på. Selskabet 

startede salget i Danmark, og der var på daværende tidspunkt intet fokus på udlandet. De første 

skridt mod udlandet blev taget gennem agentur i Sverige og efterfølgende Norge. Denne tilgang 

er beskrevet i Upsala modellen (Johanson, Jan & Vahlne, Jan-Erik, 1977), som omhandler 

virksomheder der søger mod udlandet ved først at benytte partnere i geografisk og kulturelle 

nærmarkeder. Efterfølgende er salget bredt ud til mange dele af verden, og virksomheden 

sælger i dag i mere end 80 lande som nævnt. Den største investering i udlandet var dog 

etablering af produktion i Kina. Grunden til, at dette kunne lade sig gøre var, at en ansat havde 

kontakter i landet og en dyb forståelse for kulturen gennem tidligere ansættelse i landet. Dette 

muliggjorde etablering af et selskab i Kina, som denne medarbejder i øvrigt ejer 10 % af, og en 

aftale om produktion af de første produkter. Begyndelsen var udfordrende, og mange 

produktionsmetoder blev testet med forskellige resultater. Der var løbende dialog mellem 

designteamet i Danmark og produktionsmedarbejderne i Kina, for at sikre både udseende og 

kvalitet.  
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9 Kildekritik 

Den primære data anskaffes gennem interviews med ledelsen og ejerne af Furniture A/S, samt 

interviews af selskabets CFO. Denne data, som er virksomhedsspecifik, anses for at være både 

valid og med en høj grad af reliabilitet. Dette i en sådan grad, at informationerne ikke 

krydstjekkes, hvilket også ville være en udfordring. Der kan være visse oplysninger som 

tilbageholdes, da de ikke ønskes offentliggjorte, hvilket naturligvis begrænser opgaven, men 

som ikke forventes, at få afgørende indflydelse på dens konklusioner.  

 

Der vil, i analysen af markedet, blive brugt eksterne kilder som OECD og World Bank. Disse 

kilder menes at være troværdige, og oplysninger hentet steder af denne karakter, vil ikke bliver 

krydstjekket hos andre kilder. Hvis der mod forventning skulle blive brugt data fra kilder, hvis 

validitet kan anfægtes, vil disse blive søgt bekræftet andre steder, med henblik på at skabe den 

fornødne tillid til oplysningernes rigtighed. Dette kunne være data indeholdt i artikler, eller 

fundet på diverse hjemmesider.  

 

10 Diskussion og vurdering af forventet undersøgelsesproces 

Furniture A/S er en veldrevet forretning, som i dag skaber gode resultater. Virksomheden har 

været igennem en proces hvor der er skabt salg på mange markeder, og det nuværende setup 

kan service disse på tilfredsstillende vis. Som nævnt løber 95 % af produkterne gennem 

varelageret i Danmark, da der ikke er lagerfaciliteter andre steder i verden. Dette resulterer i 

lange leveringstider på de markeder som ligger langt fra Danmark, men på nuværende 

tidspunkt, har det ikke været så stor en udfordring, at man har valgt at søge lagerfaciliteter på 

andre lokationer.  

 

Virksomhedens produktudvikling fungerer i dag på den måde, at designteamet frembringer nye 

ideer og udvikler prototyper på værkstedet i Danmark. Dette sker i et samarbejde med 

produktionen, så der skabes sikkerhed for, at produktionen kan foretages med omkostninger 

der står i samspil med den pris man forventer at kunne opnå for det pågældende produkt. 

Virksomhedens ledelse skal kunne overbevises om, at tilstrækkeligt mange enheder kan sælges 

før produktionen igangsættes, da produktion af et produkt kræver investeringer i værktøj. 
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Disse investeringer skal naturligvis kunne tjenes hjem med den forventede afsætning, før en 

beslutning om at sætte produktionen i gang træffes. Vurderingen af dette sker også i et samspil 

med salgsorganisationen, der kommer med antagelser om det forventede salg.  

Når beslutningen er truffet, igangsættes produktionen i Kina, og der indgås aftale vedrørende 

logistik med henblik på transportering til varelageret i Danmark. Medarbejderne på lageret har 

fået meddelelse om den forventede levering, og der skabes plads til produktet. 

Marketingsafdelingen sikrer udarbejdelse af korrekt materiale og offentlig bevidsthed, som 

salgsteamet kan benytte når diverse butikskæder verden rundt kontaktes med tilbud.  

 

Sideløbende med dette, kører den bestående produktportefølje bestående af flere tusinde 

produktnumre, marketing skaber events og synlighed, og salgsteamet søger hele tiden nye 

kunder. Med andre ord, er der i dag tale om en velsmurt maskine, som skaber arbejdspladser 

og et fornuftigt overskud til ejerne.  

 

Der har løbende været salg til det amerikanske marked, men det har ikke været i fokus, og 

niveauet er meget lavt. Aftalen med den amerikanske partner forventes at løfte salget 

betragteligt, og investeringerne forbundet med denne aftale er begrænsede idet partneren er 

distributør og dermed selv er lagerførende på udvalgte produkter. Samarbejdspartneren 

fokuserer på kontraktmarkedet, og er i kontakt med blandt andet arkitekter som typisk også 

står for indretning af bygningerne, som kan være hoteller, kontorbygninger, skoler, hospitaler 

med videre. Salget er stigende, og der er en interesse for Furniture A/S’ produkter, hvilket 

skaber god tillid til, at øvrige produkter som ikke indgår i distributionsaftalen, også kan 

afsættes på markedet. Der er dog usikkerhed med hensyn til, om detailmarkedet også vil tage 

godt imod produkterne. Netop denne usikkerhed skaber et ønske om, at opstarte et salg uden 

væsentlige omkostninger. Hvis det viser sig, at efterspørgslen er tilsted, kan investeringerne 

løbende øges, hvilket vil være en proces beskrevet i Uppsala modellen (Johanson, Jan & Vahlne, 

Jan-Erik, 1977). 

 

Furniture A/S’ produkter er ikke komplicerede, og vil kunne kopieres uden store 

vanskeligheder. Det der er afgørende, er at de bliver ved med at skabe nye innovative designs, 

hvilket er en aktivitet som foretages i Danmark. Deres designs er beskyttet gennem 

patenteringer, og det er kun i designprocessen, at der er et behov for at holde materialet 
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hemmeligt. Der er således ingen udfordringer i, at lade en partner varetage produktionen, som 

det også er tilfældet i Kina. I Kina er der en særlig aftale som muliggør et samarbejde omkring 

udviklingen, hvilket således ikke vil være nødvendigt hos en mulig amerikansk producent. 

Produktion og salg opfylder ikke OLI kriterierne (Dunning, John H., 2000), og der ses ingen 

grund til at sikre ejerskab over disse aktiviteter, der med fordel kan udliciteres. Dette sænker 

naturligvis behovet for investeringer betragteligt, men en potentiel ny producent, vil stille krav 

om et minimum antal enheder før en produktion kan igangsættes, og der kan også blive stillet 

krav om forudbetaling, hvorved der alligevel er behov for en vis investering. Denne model 

skaber også en modpartsrisiko, og det vil være nødvendigt at skabe sig indsigt i producentens 

økonomi med henblik på at få forsikring om den fortsatte drift. Der findes løsninger til dette i 

form af eksempelvis garantier og lignende.  

 

Til servicering af et detailsalg i USA, vil det være nødvendigt at oparbejde et lager. Der ses ikke 

et behov for selv at eje faciliteterne, og lagerstyring vil også kunne løses gennem en lokal 

partner. Selve produkterne på lageret, vil dog være ejet af Furniture A/S, og denne del vil betyde 

en investering i form af arbejdskapital.  

 

En anden investering vil være i salgsorganisationen. Det er muligt, at visse aspekter af salget vil 

kunne varetages af organisationen i Danmark, men der er et behov for fysisk tilstedeværelse. 

Furniture A/S ejer ikke selv butikker, foruden en enkelt i København, der dog mest fungerer 

som showroom, og salgsarbejdet går mere i retning af, at få produkterne solgt til diverse 

detailkæder. Der er et behov for at ansætte et team, som har lokal kendskab og kontakter inden 

for det område Furniture A/S agerer i.  

 

At Furniture A/S med fordel kan udlicitere flere opgaver i forbindelse med penetrering af det 

amerikanske marked, kan underbygges af Quinn & Hilmers specialiseringsargument (Quinn, 

James Brian & Hilmer, Frederick G., 1995). Selskabet bør fokusere på den aktivitet som bringer 

selskabet værdi, hvilket i dette tilfælde er vedvarende udarbejdelse af produkter som grundet 

design og funktionalitet, efterspørges i markedet. Virksomhedens kernekompetence er ikke 

drift af produktion eller lager, og ej heller er det salgsindsatsen. Det er udarbejdelse af design 

og branding. Disse aktiviteter er placeret på hjemmemarkedet i Danmark, hvor der kan opnås 
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kontrol og beskyttelse. Herudover er viden omkring udvikling af design også tilstede i Danmark, 

og placeringen giver selskabet de rette muligheder.  

 

At have lagerfaciliteter i USA, eller på en lokation i nærheden, vil skabe den forsyningsstabilitet 

Levy (Levy, David L., 1995) omtaler som værende at stor betydning. Blandt andet derfor 

forventes opgavens konklusioner at være, at lager i en eller anden form, vil være nødvendig for 

en succesfuld penetrering af markedet. USA er stort, og det er usikkert hvorvidt et enkelt lager 

kan løse opgaven. Derfor ses også en mulighed i, at indskrænke markedet og fokusere på en 

enkelt stat eller to. Dette vil også gøre styrken hvormed markedet angribes større, hvilket alt 

andet lige øger chancen for succes.  

 

Furniture A/S har med succes været igennem lignende processer i andre lande, og der vil være 

megen erfaring som vil komme selskabet til gode i forbindelse med det amerikanske marked. 

Herudover er der allerede skabt en interesse for brandet i USA, og det er bevist, at 

virksomhedens produkter kan afsættes i landet. Dette ses som en stor styrke, og i forbindelse 

med salg til detail ledet, vil der kunne henvises til adskillige projekter, hvor produkterne med 

succes er solgt på samme marked. Denne faktor er ikke ubetydelig når der tages kontakt til 

diverse butikskæder. At den nuværende samarbejdspartner er så stor en spiller som den er, er 

ligeledes en blåstempling af virksomhedens produkter, og vurderes også at være en styrke.  

 

Det forventes, at analysen i en vis grad vil bekræfte virksomhedens ledelses forventning om, at 

Californien er et attraktivt marked nu og i fremtiden. Analysen vil synliggøre eventuelle risici 

forbundet med at drive virksomhed i Californien, og det er interessant at diskutere hvilken grad 

af engagement virksomheden bør indgå, med hensyn til, om der skal etableres salgskontor 

lokalt eller ej. Analysen vil være med til at understøtte denne beslutningsproces. 

 

At etablere produktion i Mexico synes umiddelbart at være fornuftigt. Produkternes vej fra 

Mexico til Californien er relativt kort, og det vil være muligt at nedbringe leveringstiden uden 

at opbygge lager af en massiv størrelse. Den seneste tid har vi set en øget protektionisme fra 

amerikansk side, og særligt forholdet til Mexico er i den forbindelse belastet. Udfaldet af 

analysen af Mexico og det politiske forhold til USA vil være afgørende for hvorvidt det kan 

anbefales at producere i Mexico, og hvordan dette eventuelt bør gribes an. Det er altid muligt 
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at indgå en aftale med en lokal partner, hvorved visse risici reduceres eller helt elimineres. 

Såfremt dette bliver løsningen, vil det være nødvendigt at diskutere håndteringen af et 

samarbejde af denne type. 

 

Efter analysen og inden konklusionen, vil analyserne bindes sammen med teori, i et afsnit som 

vil diskutere de strategiske overvejelser virksomheden bør gøre sig. Teori vil også anvendes i 

analyserne, men det er særligt i dette afsnit, at det bringes i spil.  
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11 Analyse 

I dette afsnit vil virksomheden, det amerikanske marked samt Mexico blive analyseret. I 

virksomhedsanalysen vil der blive fokuseret på virksomhedens resurser, da dette danner 

grundlag for en vurdering af de muligheder virksomheden har. Før det kan vurderes, hvorvidt 

det valgte marked i USA kan gennemtrænges og om Mexico med fordel kan blive vært for 

produktion, må der skabes mere klarhed over virksomhedens resurser. Hvad kan 

virksomheden og hvornår kan den det, er begge spørgsmål som skal besvares. Der vil blive taget 

udgangspunkt i en SWOT analyse med afsæt i det resursebaserede perspektiv, hvilket vil give 

et bedre billede af virksomheden i besvarelse af hvilke muligheder virksomheden har. Både 

Michael Porters generiske strategier og Five Forces vil blive brugt til at styrke besvarelsen, da 

disse modeller kan anvendes til at danne et overblik over mulighederne på strategisk niveau.  

 

Mexico vil angiveligt være et oplagt valg til placering af produktion og lager. Arbejdskraften 

forventes at være billigere, og afstanden til det valgte marked er acceptabel. Det vil være 

nødvendigt at skabe et overblik over de risici som vil være forbundet med investeringen, 

således beslutningen om at lægge produktionen i landet understøttes af en vurdering af disse 

risici. Også landets økonomiske udvikling vil blive mål for analyse, da målet er have adgang til 

billig arbejdskraft, også i fremtiden. Både formelle og uformelle institutioner som politik og 

kultur vil blive inddraget, da de skaber rammen om både nuværende situation samt fremtiden 

i landet. I analysen vil blive brugt PIE, der har fokus på politisk og økonomisk udvikling, samt 

kultur. 

 

Markedet der er valgt er Californien. Som nævnt er årsagen til, at det netop er Californien, at 

virksomheden allerede har en aftale med en partner vedrørende salg BtB i staten, samt at der i 

Californien er mulighed for at importere møbler uden at skulle betale høje afgifter. I analysen 

af det amerikanske marked, vil det være afgørende at se på demografien og velstanden med 

henblik på at kunne vurdere købekraften. Også eksisterende udbud af lignende produkter på 

markedet vil blive inddraget. I denne analyse vil også PIE og PESTEL blive brugt, men fokus vil 

blive lagt på andre parametre end det er tilfældet i analysen af Mexico. Dette skyldes at Mexico 

vurderes for sine evner som værtsland for produktion, hvorimod Californien vurderes med 

hensyn til virksomhedens muligheder for at skabe vedvarende salg.  
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Når vi kender virksomhedens resurser og muligheder samt de muligheder og risici der er 

forbundet med produktionen i Mexico og afsætningen i Californien, vil det være muligt at 

foretage envurdering af, hvordan virksomheden bedst kan organisere sig. OLI paradigmet samt 

Dunnings fire motiver for internationalisering (Dunning, John H., 2000) vil blive brugt i 

forbindelse med behandlingen af dette afsnit, da baggrunden for ønsket om 

internationalisering i denne forbindelse kan være afgørende for valg af organisering. OLI 

paradigmet vil danne grundlag for anbefaling af hvordan opsætning af produktion bør 

håndteres.  

 

11.1 Analyse af virksomheden 

Som nævnt vil virksomhedsanalysen tage udgangspunkt i Porters generiske strategier, Five 

Forces samt SWOT og det resursebaserede perspektiv. Grundlaget for dette vil være en 

beskrivelse af virksomheden som den ser ud i dag med hensyn til organisation, produktion og 

afsætning. Også virksomhedens vision og strategi vil være vigtige i denne analyse, da det er 

fundamentet for virksomheden, og udgangspunktet for alle handlinger. Analysen vil 

indledningsvist indeholde en beskrivelse af virksomheden. Herefter vil der blive foretaget en 

SWOT analyse samt en Five Forces analyse, hvorefter virksomheden vil blive beskrevet i 

forhold til Porters generiske strategier og det resursebaserede perspektiv. Formålet med 

analyserne er, at opnå en indsigt der muliggør en vurdering af virksomhedens muligheder og 

punkter hvor der er behov for ekstra opmærksomhed samt eventuel udvikling. 

 

11.1.1 Beskrivelse af virksomheden 

Beskrivelsen er baseret på interview foretaget med ledelsen af virksomheden i november 2018 

og marts 2019. Herudover er virksomhedens hjemmeside (holdes anonym) også benyttet. 

 

Lad os først tage et kig på branchen som virksomheden agerer i. De brancher som bedst 

beskriver virksomhedens aktiviteter er Non Food Retail og Non Food Wholesale.  

 

Non Food Retail gennemgår i øjeblikket en stor forandring, hvor digitalisering har vist sig at 

være en afgørende faktor. Handlen via internettet stiger år for år, og det er i dag, for de fleste 
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handlende, yderst vigtigt at gøre det muligt for kunderne, at købe produkterne via en 

hjemmeside.  

 

Figur 1 – Global e-commerce sales (mia. USD) 

 

Kilde: Statista 
* Simpelt forcast udført af Statista 

 

Som det ses af ovenstående figur, er global e-handel steget fra 1,3 mia. USD i 2014 til 3,5 mia. 

USD i 2019, næsten en tredobling på fem år. Volumen forventes at stige til 6,5 mia. USD i 2023. 

Med den stigende volumen stiger også konkurrencen, da flere og flere konkurrenter indtræder, 

og omkostningerne ved at starte en e-handel er betydeligt lavere end traditionel handel, som 

kræver åbning af en fysisk butik (Danske Bank, 2019). 

 

Store handelsplatforme som Amazon, tager en større og større del af den samlede handel. 

Eksempelvis vurderes det, at Amazon i dag står for 50 % af al online handel i USA (Danske Bank, 

2019). Pris er naturligvis fortsat en vigtig faktor for salg, men hvor nemt det er at handle på den 

pågældende platform, har i dag også stor betydning. Convenience er således blevet en disciplin 

der er yderst vigtig.  

 

Denne omstilling fra traditionel handel til e-handel, har resulteret i visse forandringer i 

værdikæden.  
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Figur 2 - Værdikæde 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

I design, produktion og wholesale, har e-handel ikke haft stor påvirkning for virksomheden og 

den måde der ageres på i disse aktiviteter. Den største påvirkning ses i måden hvorpå salg 

håndteres og i lagerstyring samt logistik. Varer skal ikke blot transporteres til virksomhedens 

butikker, men direkte til kunderne. Dette stiller store krav til logistikken, og kunden har som 

regel store forventninger til lav leveringstid. Det er således vigtigt, at varerne er på lager et sted, 

hvor det hurtigt kan leveres til kunden. Transporten af varer kan deles op i tre trin: 

 

1. Fra produktionsfacilitet til lager. 

2. Fra lager til distributionsfacilitet. 

3. Fra distributionsfacilitet til kunden (Last mile delivery). 

 

Omkostninger ved tredje og sidste punkt i transporten, forsendelsen fra distributionsfacilitet 

til kunden, udgør 53 % af de samlede udgifter (Danske Bank, 2019). Mange virksomheder har 

tilbudt transporten gratis, og visse gør udelukkende dette for ordrer over en vis størrelse. Dette 

er blevet et konkurrenceparameter, og mange kunder vil forvente gratis levering. Man kan 

argumentere, at den lavere omkostning som opnås ved ikke at have fysiske butikker, 

retfærdiggør denne forventning.  

 

Mindre virksomheder har i dag muligheden for at bruge større virksomheders platforme til 

både salg og distribution (RetailNews, 2016), og visse platforme bygger udelukkende på denne 
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model. Eksempelvis er Miinto en platform, hvor du reelt handler med lokale forretninger. 

Miinto har således ikke selv et lager, og ejer ikke et eneste stykke tekstil (Miinto). 

 

Fysiske butikker har fortsat en berettigelse, og vi ser fortsat forretninger som kan skabe 

overskud gennem denne kanal. Som et eksempel herhjemme ser vi Illums Bolighus, som år efter 

år leverer stærke resultater trods fokus på traditionel handel. Illums Bolighus gør handel i en 

fysisk butik til en oplevelse, og har stort fokus på placering af butikken, indretning og service.  

 

Non Food Wholesale fungerer på en anden måde, idet kunderne er professionelle og salg 

primært genereres gennem netværk. I denne aktivitet er virksomheden ikke lige så truet af 

potentielle nye konkurrenter, da adgangsbarriererne er højere. Det kræver typisk, at 

virksomheden kan levere store mængder, og der er behov for store investeringer i produktion 

og logistik. Virksomheden bør også tidligere have bevist, at den er i stand til at håndtere store 

ordrer, da kunden skal have tillid til, at varerne leveres til aftalte tid og kvalitet.  

Ordregiver er som regel arkitekt, kontraktholder på eksempelvis større byggerier eller 

lignende. Det er vigtigt at have et godt og bredt netværk, samt et godt navn når der skal skabes 

salg. Til forskel for retail, er der ikke behov for online butik eller fysiske butikker, men derimod 

showroom, som kan bruges til at vise produkter og koncepter frem for potentielle kunder.  

 

Som det er nævnt i værdikæden, er skala og lagerstyring afgørende faktorer i wholesale. CSR 

får en mere og mere betydende rolle hos virksomhederne af flere årsager. Det driver 

virksomheders innovation, omkostningsfokus, differentiering samt kunde- og 

medarbejderengagement (Epstein-Reeves, James, 2012). I visse tilfælde, kan det være 

afgørende for et salg også i wholesale. Virksomhedens ledelse beretter om et mistet salg, da der 

ikke kunne fremvises en CSR rapport som dokumenterer selskabets holdning og indsats inden 

for Sustainability. 

 

Det er nu undersøgt hvad der driver branchen, både inden for retail og wholesale, og en videre 

analyse af den specifikke virksomhed følger herunder.  

 

Nedenfor ses udvalgte nøgletal for selskabet i seneste offentliggjorte regnskab. 
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Figur 3 - Regnskabstal 

Kategori 2018 konsolideret 

Omsætning DKK 418 mio. 

Balancesum DKK 391 mio. 

Antal medarbejdere 121 

Kilde: Oplyst af virksomhedens ledelse. 

 

Selskabet blev stiftet som et ApS i 1999 af de to nuværende ejere. Inden da havde den ene stifter 

i en årrække selv udviklet og produceret lamper, hvilket blev udgangspunktet for den nye 

virksomhed. Sortimentet blev relativt hurtigt udvidet med diverse artikler inden for 

køkkenudstyr. Erfaringer med produktion kunne uden større udfordringer overføres til 

lignende produktkategorier, og inden for få år blev produktpaletten udvidet kraftigt. I dag har 

virksomheden adskillige tusinde unikke varekoder inden for brugsgenstande, 

køkkenredskaber og møbler samt lamper. Virksomhedens styrke var i særdeleshed på dette 

tidspunkt, at der var skabt en god relation til fabriksejere i Kina, hvilket muliggjorde produktion 

til lave priser. Selskabets ejere var opmærksomme på det afgørende i, at kunne fortsætte billig 

produktion, hvorfor de stiftede selskab i Kina, og fastansatte en dansktalende person 

bosiddende i Kina, som også blev medejer af selskabet i landet.  

 

Figur 4 - Koncerndiagram 

 

Kilde: Oplyst af virksomhedens ledelse. 
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Produktionen er fortsat i Kina, men foregår i dag også i lande som Portugal og Italien, og 95 % 

af alle varer sendes til virksomhedens lager i Danmark. Der er løbende skabt salg i flere lande, 

og produktsortimentet er udvidet til også at indeholde møbler. Inden for de seneste år er der 

indgået aftale med en amerikansk distributør som selv er lagerførende på en række udvalgte 

produkter, og som håndterer salg til professionelle kunder som arkitekter og hoteller. Fokus 

ligger som bekendt nu på at øge salget på det amerikanske marked, herunder også detail. 

 

Der er ingen bestyrelse i virksomheden, og det øverste ledelsesorgan er de to stiftere og 

indehavere, der sammen fungerer som CEO. De har delt ansvaret, således den ene håndterer alt 

som har med udvikling og produktion at gøre, og den anden håndterer salg. Et tæt 

familiemedlem har ansvaret for marketing og der er ansat en CFO som styrer økonomien. 

Strukturen er flad, og indehaverne har delvis styring af alle afdelinger i virksomheden.  

 

Figur 5 - Organisationsdiagram 

 

Kilde: Oplyst af virksomhedens ledelse. 

 

Medarbejderne arbejder i visse afdelinger på tværs af organisationen. Design, produktion og 

salg arbejder tæt sammen i udviklingen af nye produkter. Designafdelingen udarbejder 

prototyper som præsenteres for produktionsafdelingen der kommer med eventuelle forslag til 

rettelser som letter produktionen. Herudover vurderer produktionsafdelingen også 

produktionsomkostningerne. I processen involveres også salgsafdelingen som vurderer 

salgspotentialet. Nye produkter kræver nye værktøjer i produktionen, hvorfor det er 

afgørende, at en vis mængde forventes at kunne afsættes. Virksomhedsindehaverne er med i 

alle disse trin, og økonomiafdelingen vurderer likviditetspåvirkningen i forbindelse med 

introduktion af nye produkter.  

Alle afdelinger har egen leder som refererer direkte til direktionen bestående af de to stiftere 

og indehavere. Den øverste ledelse har et uformelt Advisory Board bestående af selskabets 

Direktion 
Dual ledelse 

Salg Design Produktion Logistik Økonomi Kundeservice Marketing 
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advokat, revisor og bank. Herudover har virksomheden ingen sparringspartnere eller 

rådgivere.  

 

Selskabet har leverandører i mange lande, og har ingen produktion selv, foruden det værksted 

i Danmark som udvikler prototyper. I Kina har selskabet 32 autoriserede leverandører, i 

Europa 18 og i Asien 11. Autorisation kræver, at leverandøren har fokus på medarbejdernes 

vilkår, og det er nyligt tilføjet som krav, at leverandøren har en tilfredsstillende CSR politik. 

Udvikling af samarbejdet, opdagelse af nye potentielle leverandører samt overvågning af 

bestående håndteres primært af medejeren af selskabet i Kina samt den ene af stifterne.  

Der skelnes mellem leverandører af færdigprodukter og komponenter. Alle færdige produkter 

leveres fra Kina, med meget få undtagelser. Eksempelvis leveres der fra Portugal træ til ben der 

monteres på stole som produceres i Kina. I designafdelingen sørger man for, så vidt muligt, at 

udvikle designs som kan sendes i flade pakker, med henblik på at nedbringe omkostningerne 

til logistik. Alle varer som ikke sælges på det kinesiske marked, sendes til lageret i Danmark.  

 

Frem til 2008 havde virksomheden intet nævneværdigt salg til det professionelle marked. 

Under det vi i dag kender som finanskrisen, oplevede virksomheden et fald i salget. Af figur 6 

ses, at det var kendetegnende for branchen som helhed.  

 

Figur 6 – Danske husstandes årlige gennemsnitlige forbrug i DKK 

 

* Lamper, glas, keramik, porcelæn, bestik samt ikke-elektriske køkkenredskaber. 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Dette fik virksomhedens ledelse til at skifte strategi, så der fremadrettet fokuseres på to 

kundesegmenter, detail og det professionelle marked. Der afsættes således i dag både til store 

internationale virksomheder og privatpersoner, hvilket forventes at gøre virksomheden 

mindre sårbar over for konjunkturudsving.  

Omsætningsmæssigt fordeles salget med ca. 60 % til det professionelle marked og 40 % til 

detail. På dækningsbidraget er andelen af det professionelle marked lavere, da marginalerne er 

mindre. Det professionelle marked håndteres via sælgere ansat i det danske selskab. Disse 

sælgere har eget fokusområde, og områderne der er fordelte er beskrevet herunder. 

 

Figur 7 – Omsætningens geografiske fordeling 

Marked Andel af omsætningen 2018 

Skandinavien 18 % 

Nordeuropa eksklusiv Skandinavien 19 % 

Sydeuropa 8 %  

Østeuropa 9 % 

Asien, herunder Kina 27 % 

Nordafrika 7 % 

USA 4 % 

Emerging markets 8 % 

Kilde: Oplyst af virksomhedens ledelse. 

 

Detailmarkedet er væsentligt mere fragmenteret, og håndteres via flere kanaler. Selskabet har 

salg gennem egen hjemmeside, og tilbyder levering til det meste af verden. Der er åbnet egen 

butik i Danmark, der dog mest af alt fungerer som showroom. Det resterende detailmarked 

dækkes af en af tre løsninger.  
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1. Direkte salg til butikker. Dette håndteres af egne sælgere i Danmark, og er primært på 

det Skandinaviske marked. Udgør 21 % af omsætningen. 

2. Salg via agentur. Agenterne omkring i verden håndteres i Danmark. Udgør 56 % af 

omsætningen. 

3. Salg til grossist. I markeder hvor virksomheden ikke selv er repræsenteret, enten 

gennem direkte salg eller agentur, sælges i stedet til grossister som håndterer salget til 

de enkelte butikker på det pågældende marked. Udgør 23 % af omsætningen. 

 

11.1.2 Vision og strategi 

Selskabets ledelse har ikke en vision som er skrevet ned og præsenteret for medarbejdere eller 

omverden. Det samme gør sig gældende for strategien, og medarbejderne delagtiggøres kun 

når projekter og tiltag skal igangsættes. Dette er ikke ensbetydende med, at ledelsen ikke har 

en vision eller en strategi. Adspurgt i interviewet i marts 2019 nævner ledelsen følgende.  

 

Citat: ”Visionen i virksomheden er at levere bæredygtigt design i hele verden til 

konkurrencedygtige priser”. 

 

Denne vision indeholder både et budskab der relaterer sig til CSR, design og prissætning. 

Herudover afslører den også en plan om, at virksomhedens ledelse ønsker at kunne afsætte i 

hele verden. Det er svært at sætte ord og tal på, hvornår denne vision vil være opfyldt, hvilket 

gør den tidløs. Det vil altid være muligt at stræbe efter højere grader af bæredygtighed samt 

lavere priser, hvilket er godt når der er tale om en vision.  

 

Virksomhedens ledelse har altid prioriteret bæredygtighed, men har først inden for de seneste 

år udviklet en politik. Det har været tilgangen, at det simpelthen er den måde hvorpå man driver 

forretning, hvilket ikke har været nødvendigt at fortælle omverdenen. Salgspersonalet har dog 

ved flere lejligheder oplevet spørgsmål hos større professionelle kunder, som bedst besvares 

gennem en formuleret politik og en beskrivelse af virksomhedens tiltag på området. Øvelsen 

har derfor været, at formidle de tiltag virksomheden allerede havde igangsat. I dag har sælgerne 

adgang til politikken på området, og på selskabets danske hjemmeside kan man læse mere om, 
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hvilke indsatser der er på området. Selskabet har identificeret fire områder, inden for hvilke de 

har særligt fokus. Disse er: 

 

 Design og materialer. Designet skal minimere transport og brug af materialer, foruden 

at have minimal påvirkning på miljø. 

 Værdikæde. Virksomheden ønsker at producere så tæt på markedet hvorpå 

produkterne sælges, hvorved transport minimeres og lokalt erhvervsliv støttes. 

 Sponsorater. Gennem sponsorater støtter virksomheden det nærliggende miljø og lokal 

kultur. 

 Mennesker. Selskabets ledelse anerkender de ansatte som virksomhedens vigtigste 

aktiv.  

 

Den prismæssige del behandles i et kommende afsnit. Når det beskrives, at man ønsker at 

kunne levere til konkurrencedygtige priser, gør man sig afhængig af konkurrenternes 

prisniveau, ikke blot i Danmark eller Skandinavien, men i hele verden. Idet der er tale om en 

vision, kan dette fungere, men man kunne med fordel omformulere den sidste del, så den ikke 

er relativ til en faktor der ikke styres af virksomheden.  

 

Som nævnt er der, ligesom det er tilfældet med hensyn til visionen, ikke formuleret en egentlig 

strategi. De to stiftere har en plan mellem dem, men har en opportunistisk tilgang til 

udviklingen. Selvom det har været en klar strategi at indtræde på det amerikanske marked, er 

aftalen med distributøren på det professionelle marked opstået gennem et tilfældigt møde, og 

er således ikke et udtryk for gennemførelse af et strategisk træk som var planlagt. At netværk i 

højere og højere grad afgør formen for internationalisering er i Uppsala Revisited beskrevet af 

Johanson og Vahlne (Johanson, Jan & Vahlne, Jan-Erik, 2009). I denne artikel beskrives 

identificerede muligheder som et resultat af tilfældig strategi karakteriseret af arbejdsomhed 

og held, kombineret med opmærksomhed og fleksibilitet. I dette tilfælde er en mulighed 

opstået, og muligheden har været i tråd med den plan ledelsen har lagt, hvorfor der er reageret 

på den.  

 

Strategien i forbindelse med internationalisering, har for virksomheden tidligere fulgt det der 

af Johanson og Vahlne beskrives som The Establishment Chain (Johanson, Jan & Vahlne, Jan-
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Erik, 1977).  På alle markeder har man startet med salg via agent, og på visse markeder er man 

i dag mere investeret. Det er ikke i virksomhedens interesse at foretage yderligere 

investeringer på alle markeder, selvom dette angiveligt kunne medføre højere marginaler. 

Dette er fordi man i virksomhedens ledelse ønsker at fokusere på det man er god til, hvilket er 

at udvikle nye produkter som kan sælges på markeder over hele verdenen. Et godt eksempel 

på dette er virksomhedens egen butik i Danmark. Man har ingen ambitioner om at butikken 

skal generere overskud, men blot at den skal kunne finansiere sig selv og fungere som 

showroom. Denne strategi er beskrevet af Quinn og Hilmer, der i det kompetencebaserede 

perspektiv taler for specialisering (Quinn, James Brian & Hilmer, Frederick G., 1995). Der kan 

argumenters for, at outsourcing er undervurderet idet man ofte ikke tager hensyn til frigørelse 

af fokus hos ledelsen, hvilket tillader at der allokeres yderligere energi til de områder hvor 

virksomheden gør en forskel og har sin kernekompetence.  

 

Hvis der ses på virksomheden gennem Barneys resursebaserede perspektiv (Barney, Jay, 1991), 

i et forsøg på at identificere en specifik vedvarende konkurrencefordel som kan opfylde VRIN-

kriterierne, vil man finde det udfordrende. Den designmæssige proces kræver konstant 

fornyelse, og en opmærksomhed på efterspørgslens retning, som gør det muligt konstant at 

udvikle produkter i tidens trend. Dette kan være svært at opretholde over tid, og er meget 

personafhængigt. Hertil kommer, at designs er ukomplicerede at kopiere. Den designmæssige 

proces er således ikke i sig selv en vedvarende konkurrencemæssig fordel ifølge VRIN-kriterier. 

At opnå billig produktion i Kina eller andre lavtlønslande, er ej heller en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel, da den kan kopieres af andre. Hele processen derimod er svær at 

efterligne, er værdifuld, sjælden og uerstattelig. Det er sammenspillet mellem afdelingerne i 

designprocessen, hele vejen igennem indtil produkterne placeres på hylderne i butikker over 

hele verden, som giver virksomheden dens konkurrencemæssige fordel. Det er en udfordring 

for tredjemand præcist at definere processen, og nye designs holdes hemmelige, også for 

medarbejdere, hvorved virksomheden opnår causal imbiguity som Teece beskriver i sin artikel 

Business Models, Business Strategy and Innovation (Teece, David J., 2010). Denne skjulte 

proces med adskillige led, gør imitation udfordrende, og beskytter således virksomhedens 

konkurrencemæssige fordel. Processen er afbilledet herunder, hvor det ses, at 

produktudvikling foregår på tværs af de tre afdelinger.  
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Figur 8 – Produktudviklingsproces  

 

Kilde: Oplyst af virksomhedens ledelse. 

 

Virksomhedens ledelse har valgt at lægge produktudviklingen i Danmark, meget tæt på 

hovedkontoret i København. Dette er gjort med henblik på hele tiden at være tæt på værkstedet 

som er livsnerven. Produktionen er som nævnt placeret i udlandet, primært Kina, hvor 

arbejdskraften er billig og hvor der er adgang til råvarer. Salg og marketing er ligeledes placeret 

i Danmark. Denne måde at organisere sig på, er i artiklen Location, control and innovation in 

knowledge-intensive industries beskrevet af Mudambi (Mudambi, Ram, 2008) som værdismilet. 

De mest værdiskabende funktioner holdes afstandsmæssigt tæt, og de mindre værdiskabende 

funktioner, som produktion, er placeret langt fra hovedsædet. Der er ikke samme behov for tæt 

opfølgning på dagsbasis som det er tilfældet med designprocessen. Kvalitetssikring og sikring 

af leveringstider med videre, sker jævnligt gennem besøg på produktionsfaciliteterne, samt 

gennem lokal ansættelse i Kina hvor størstedelen af produktionen finder sted. 

 

Ifølge virksomheden selv, ligger deres produkter prismæssigt i det midterste segment. Der er 

fokus på kvalitet, men til forbrugervenlige priser. Sammenlignes med andre udbydere, kan 

dette bekræftes. I tabellen herunder ses en sammenligning med tre andre kendte brands, alle 

med skandinavisk design. Der er taget udgangspunkt i to forskellige produkter, og priserne som 

er beskrevet er på det billigste produkt i hver gruppe. Tabellen er blot et eksempel som 

understøtter virksomhedens egen påstand.  
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Figur 9 - Konkurrentsammenligning 

Fabrikant Trepersoners sofa i stof Saks 

Ikea DKK 1.899,00 DKK 7,00 

Hay DKK 12.799,00 DKK 79,00 

Fritz Hansen DKK 37.306,00 N/A 

Vores virksomhed* DKK 24.999,00 DKK 290,00 

Kilde: Ikea, Hay & Fritz Hansen 

*Udsagn fra virksomhedens ledelse 

 

Tages udgangspunkt i Porters generiske strategier (Porter, Michael, 1998), sigter 

virksomheden efter at ramme en bred målgruppe, med priser som ikke er de laveste på 

markedet, hvilket medfører fare for at blive placeret i gruppen der kendes som ”stuck in the 

middle”. Denne gruppe ønsker både kvalitet og lave priser, og risikerer at mislykkes med både 

den ene og den anden. I virksomheden forsøger man at differentiere designet, og kvaliteten er 

efter virksomhedens eget udsagn god, relativ til prisen.  

 

11.1.3 SWOT analyse 

Virksomheden er blevet beskrevet, og med henblik på at få en dybere forståelse af den 

nuværende situation, vil en SWOT analyse blive anvendt. Der tages udgangspunkt i 

virksomhedens ledelses egne udsagn samt de detaljer om virksomheden som er beskrevet 

ovenfor.  

 

Styrker 

Virksomheden har en række styrker som stiller den godt i konkurrencesituationen. Ledelsen 

nævner medarbejderne som det største aktiv, og virksomheden har i dag evnen til at tiltrække 

talenter. Det er særligt inden for design at det i branchen er afgørende at have de rigtige 

personer, og evnen til at tiltrække disse kommer med succesfulde designkataloger. Med andre 

ord vil en positiv eller negativ udvikling på dette punkt være en spiral, idet mindre succesfulde 

designs reducerer tiltrækningskraften, som igen reducerer designets kvalitet yderligere i 

fremtiden. Man er i virksomheden begrænset af kun at have designværksted i Danmark, da 

eventuelle talenter i andre lande ville skulle flytte til Danmark, hvis de ønsker ansættelse i 

selskabets designafdeling. Det løses til dels ved at tilbyde udenlandske designere en pris for de 
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designs de har udviklet. På denne måde er designeren ikke ansat, men leverer blot designs til 

virksomheden, som denne arbejder videre på med henblik på at klargøre til produktion og 

transport.  

 

Selskabets samarbejde med producenterne i udlandet er ligeledes en styrke. At påbegynde 

produktion i et land som Kina kan være udfordrende og tidskrævende. Virksomheden har i dag 

samarbejder over hele verden, med processer som er beskrevet og afprøvet gennem mange år. 

Dette gør den løbende produktionen relativ gnidningsfri, og reducerer omkostningerne i 

forbindelse med produktion af nye produktserier. Denne styrke er, ligesom evnen til at 

tiltrække talent, svær at efterligne. 

 

Virksomheden har taget ny teknologi i brug, og giver kunder muligheden for selv at 

sammensætte produkter via en konfigurator på hjemmesiden. Der arbejdes løbende på 

udvikling, blandt andet ved brug af Augmentet Reality som placerer eksempelvis møbler og 

lamper i kundens stue. Denne innovation skaber opmærksomhed omkring brandet, og sætter 

kunden i fokus. 

 

Selskabet har i 2017 og 2018 renoveret lagerfaciliteterne og moderniseret dem. Dette har 

reduceret leveringstiderne og sikret kapacitet til en væsentligt højere omsætning.  

 

Selskabets produkter ligger i mange butikker verden over, hvilket er muliggjort gennem det 

gode brand og produkternes evne til at skabe salg. Denne styrke er svær at efterligne, da det 

kræver en indsats over mange år. 

 

Svagheder 

Den begrænsede ledelse ses som en stor svaghed. At virksomheden ikke har en professionel 

bestyrelse vurderes at være problematisk, da virksomheden risikere både at gå glip af store 

forretningsmæssige muligheder og undgå unødvendige risici. Den flade organisationsstruktur 

kan fungere, og bidrager blandt andet med fleksibilitet på tværs af afdelinger, men kan også 

skabe ansvarsmæssige forstyrrelser jo større virksomheden bliver.  
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Branchen kræver konstant fornyelse, idet der er tale om mode og trend. Cyklussen er ikke så 

kort som inden for tekstil, hvor nye produkter introduceres op til 24 gange årligt (Fashion 

Forum, 2016). Inden for møbelbranchen tales om design klassikere, men i de fleste tilfælde, vil 

overlevelse kræve, at der udvikles nye produkter.  

 

Som tidligere nævnt, sendes stort set alle produkter til lageret i Danmark. Dette øger naturligvis 

leveringstiden i lande som ligger fjert fra Danmark. Når der sælges via agenter eller til 

grossister, er dette ikke et stort problem, da denne type kunder selv er lagerførende og bestiller 

store partier. For kunder som handler på selskabets hjemmeside derimod, vil den lange 

leveringstid kunne give en dårlig oplevelse. Ved bestilling af møbler kan der især opleves lang 

leveringstid, da kundens mulighed for selv at sammensætte materialer og farver gør, at 

selskabet ikke kan være lagerførende. Dette bevirker, at produktet først skal produceres og 

sendes, typisk fra Kina, hvilket giver en leveringstid på flere uger. 

 

Der er store krav til varelageret, hvilket kræver store kapitalbindinger. At håndtere lagerets 

størrelse, er en balance mellem at reducere leveringstider samt produktionsomkostninger på 

den ene side, og at holde omsætningshastigheden på lageret høj, så der ikke ophober sig gamle 

varer og bindes kapital. Jo større virksomheden vokser sig, jo større et varelager vil det med 

den nuværende forretningsmodel kræve, hvilket ses som en svaghed. 

 

Muligheder 

Som tidligere beskrevet, er virksomhedens samlede omsætning DKK 418 mio. hvoraf 18 % er 

salg i Skandinavien, svarende til DKK 75 mio. Det samlede salg af møbler, tekstiler og 

husholdningsudstyr i Danmark var i 2017 DKK 86 mia. og i 2018 DKK 90 mia. (Danmarks 

Statistik). Med andre ord har virksomheden kun en meget lille markedsandel i hjemlandet, og 

der er således mulighed for at skabe vækst. Sammenligningen er ikke perfekt, idet 

omsætningstallet er for Skandinavien og statistikken indeholder al husholdningsudstyr, 

inklusiv elektrisk, hvilket virksomheden ikke sælger. Det giver dog et billede af, at der også i 

Danmark og Skandinavien er gode muligheder for at øge omsætningen. 

 

Foruden at have et potentiale for øget omsætning i Danmark og Skandinavien, har selskabet 

også en mulighed for at øge omsætningen i resten af verden. Alene i USA blev der i 2016 omsat 
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for USD 111 mia. (Statista, 2020) inden for kategorierne møbler og andre boligartikler, hvilket 

giver et billede af, at der her er tale om et meget stort marked.  

 

Virksomheden har mulighed for at foretage en brancheglidning. I dag sælger selskabet ikke 

elektroniske køkkenredskaber, men det vurderes relativt nemt at kunne tilføjes 

produktsortimentet. Det antages at mange fabrikanter i Kina har erfaring med produktion af 

eksempelvis elkedler, hvorfor det mere eller mindre vil være et spørgsmål om at designe et 

produkt. Det samme er gældende for mange lignende produkttyper. Der vil også være mulighed 

for at øge produktpaletten med flere tekstiler som gardiner og sengelinned samt tæpper.  

En anden nær beslægtet øvelse vil være at insource retail eller visse dele af produktionen med 

henblik på at styre en større del af værdikæden og øge marginalerne. Det er naturligvis et 

strategisk spørgsmål hvorvidt dette vil være en god ide eller ej, men virksomheden har 

muligheden.  

 

Trusler 

Ligesom virksomheden selv har mulighed for brancheglidning, både i form af introduktion af 

nye produktkategorier og dækning af en større del af værdikæden, er det også en trussel for 

virksomheden, at konkurrenter og leverandører eller kunder har samme mulighed. Man kunne 

forestille sig en retail kæde som selv ønsker at udvikle produkter, eller en producent som selv 

begynder at skabe designs.  

 

Den politiske udvikling udgør en stor trussel for virksomheden, da produkterne eksporteres til 

mange markeder, hvor man i dag nyder godt af en lav told på mange af dem. En udvikling hvor 

handelsbarrierer kommer mere og mere på den politiske dagsorden, kan være skadelig for 

virksomheden. Der kan være mange løsninger på dette, men situationen udgør alt andet lige en 

trussel. 

 

Økonomisk afmatning, lavkonjunktur eller økonomisk krise vil reducere efterspørgslen efter 

selskabets produkter. Virksomheden leverer blandt andet til nye kontorbygninger og hoteller 

over hele verden, og en lavere aktivitet inden for ny opførelser eller gennemgribende 

renoveringer, vil have en negativ effekt på omsætningen.  
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11.1.4 Porter’s Five Forces 

Mange faktorer i denne model er allerede blevet gennemgået, og nærværende afsnit vil mest af 

alt være en opsamling. Både konkurrenter, kunder og leverandører er tidligere blevet nævnt, 

men Michael Porters model er god til at skabe et sammenhængende billede af de forskellige 

faktorer. Da punkterne er beskrevet tidligere, vil afsnittet her begrænses til et overblik. 

 

Figur 10 – Five Forces 

 

 

 

11.1.5 Vedvarende konkurrencemæssig fordel 

Der er under SWOT analysen allerede nævnt en række styrker i virksomheden. Det er dog 

endnu ikke helt klart, hvad der er virksomhedens resurser, som giver en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel. Barney (Barney, Jay, 1991) beskriver, at en udfordring med 

traditionelle analyser af styrker og svagheder forudsætter, at virksomhederne inden for en 

branche har samme strategiske resurser og søger de samme strategier. Han beskriver, at en 
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virksomhed opnår en vedvarende konkurrencemæssig fordel når der implementeres 

strategier der udnytter dens interne styrker ved at reagere på omgivelsernes muligheder, 

mens den neutraliserer eksterne trusler og undgår interne svagheder.  

 

I Barneys artikel (ibid) opstilles VRIN kriterierne, som kan være med til at synliggøre 

virksomhedens vedvarende konkurrencefordele. Det er vigtigt at pointere, at vedvarende ikke 

betyder, at den vil vare for evigt.  

 

Kriterierne er: 

1. Valuable – resursen skal være værdiskabende for virksomheden. 

2. Rare – resursen skal være begrænset til én eller få virksomheder. 

3. Imperfectly imitable – resursen skal være svær at kopiere eller imitere. 

4. Non-substitutable – resursen må ikke kunne erstattes af en anden resurse. 

 

Furniture A/S’ helt store styrke i dette perspektiv er sammenspillet mellem afdelingerne. 

Hvordan et produkt føres fra idestadiet til butikshylderne gennem et samarbejde på tværs af 

afdelinger og landegrænser er både værdiskabende, svær at kopiere og kan ikke erstattes af 

en anden resurse. Få i virksomheden kender den fulde proces, og det er svært, selv for 

ledelsen, at forklare, præcist hvad der gør, at virksomheden lykkes i denne proces gang på 

gang. At dette er svært at synliggøre kaldes causal ambiguity, og foruden dette, er der også her 

tale om social complexity. Om resursen er sjælden er mere udfordrende at besvare. Det er 

klart, at andre virksomheder også formår at lykkes med denne proces, men det er ikke nemt 

at opbygge. 

 

Foruden denne proces, er også virksomhedens evne til at tiltrække talent inden for design en 

resurse som opfylder VRIN kriterierne. Igen er det spørgsmålet om hvorvidt resursen er 

sjælden der er sværest at besvare. Produkterne i sig selv kan kopieres, men at tiltrække 

talentet som udarbejder designet, kræver en god historik. 
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11.1.6 Delkonklusion 

Som beskrevet ligger virksomhedens styrke og konkurrencemæssige fordel i evnen til at skabe 

et sammenspil mellem produktion til lave omkostninger, design af høj kvalitet og flytning af 

varer på tværs af landegrænser. Det er således ikke en enkelt aktivitet alene der gør 

virksomheden unik, men snarere en række, og den måde hvorpå der skabes samarbejde, fra 

design og udvikling til produktion og logistik. Netop sammenspillet gør det svært at imitere for 

både bestående og potentielle konkurrenter, og virksomheden bør have stort fokus på at 

vedligeholde og udbygge dette, også når virksomheden vokser sig større. Dette kan blive en 

udfordring for virksomheden med den nuværende struktur, da organiseringen og den øverste 

ledelsesfunktion, ikke er designet til at kunne håndtere stigende aktivitet. Den øverste ledelses 

involvering i alle led, vil blive en udfordring.  

 

Markedet som virksomheden agerer i, er voksende, og der og fortsat mulighed for vækst på 

bestående markeder foruden dem, som virksomheden endnu ikke har penetreret. Der er med 

andre ord rig mulighed for at skabe vækst. 

Konkurrencen er dog hård, og særligt inden for online handel, ses et stigende antal 

konkurrenter, drevet af de lave etableringsomkostninger. Hertil kommer, at virksomheder med 

en stærk online tilstedeværelse inden for andre brancher, relativt nemt kan udvide 

produktsortimentet til også at indeholde produkter vores virksomhed fokuserer på. 

 

Virksomheden har i dag organiseret sig på en måde, hvor de vigtigste aktiviteter holdes tæt på 

hovedkontoret. Design, udvikling, marketing og salg er identificeret som værende kernen i 

virksomheden, og produktion er udliciteret til lande, hvor omkostningerne er lave. Dette er 

præcist hvad Mudambis model Value Smile beskriver, og det er med til at sikre fuld fokus på 

værdiskabende aktiviteter. Herudover er det også en måde at beskytte kernen mod imitation 

fra andre, ikke mindst fordi meget få betroede medarbejdere har overblik over den fulde 

proces.  

 

Virksomhedens øverste ledelse er både en svaghed og en styrke. Det er en styrke, at de to 

indehavere selv har en rolle i alle selskabets afdelinger og funktioner, da dette gør det lettere 

at udføre virksomhedens vision. Ledelsen kan med lethed afstemme med hinanden, og sørge 

for at styre retningen i de enkelte afdelinger. På den anden side, vil ledelsen, såfremt 
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virksomheden lykkes med at vækste, miste overblik og finde det udfordrende at styre. Selvom 

de to indehavere er lykkes med at skabe en succesfuld forretning, vil det være en stor styrke at 

udvide ledelsesorganet ved at sammensætte en egentlig direktion samt en bestyrelse. I den 

videre udvikling, vil råd og vejledning fra eventuelt bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra 

større internationale virksomheder være yderst værdiskabende. Den bestående ledelse lærer 

unægtelig henad vejen, men der kan være erfaringer ledelsen gør sig, som virksomheden havde 

været bedre foruden gennem god sparring med en bestyrelse.  
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11.2 Analyse af Californien 

Californien er som bekendt, af selskabets ledelse, blevet udpeget som første mål for indtrængen 

på det amerikanske marked. Årsagen til dette er, at Californien har lav told på import af møbler, 

og at staten ligger relativt tæt på Mexico hvor selskabet planlægger at igangsætte produktion 

og etablere lager. Analysen vil fokusere på Californien som markedsplads for virksomhedens 

produkter og de muligheder samt risici virksomheden bør være opmærksom på. Demografien 

på markedet er naturligvis vigtig med henblik på at vurdere potentialet, men lige så vigtigt er 

det at se på vækstudsigterne. Om der kan forventes en befolkningstilvækst, en økonomisk 

vækst eller blot vedligeholdelse, kan være afgørende i vurderingen af markedet på længere sigt. 

Dette er gældende for de risici og muligheder der ligger i det politiske klima og kulturen som 

helhed. 

 

11.2.1 Demografi 

I dette afsnit sammenlignes gennemgående med Storbritannien for at skabe et grundlag. 

Storbritannien er et vigtigt marked for virksomheden, og et marked hvor der i dag opleves 

succes. Mange informationer for Californien kan ikke findes på tillidsvækkende sider på 

internettet, hvorfor USA som helhed benyttes i mange tilfælde som bedste alternativ. 

 

Californien er den mest befolkede stat i USA med en estimeret befolkning på over 40 mio. i 2019 

(World Population Review 1). Befolkningstilvæksten har de seneste år ligget på 0,61 %, men 

dette ser ud til at være faldet (ibid). Storbritannien har en befolkning på 66 mio. og har oplevet 

en årlig vækst på mellem 0,65 % og 0,80 % (World Bank Data). Ligesom Californien, har 

Storbritannien oplevet en nedgang i befolkningstilvæksten de seneste år. Gennemsnitsalderen 

i Storbritannien var i 2015 40,2 år (Statista), hvor Californiens gennemsnitsalder er 36 år 

(World Population Review 1). Gross National Product per capita var i 2017 USD 60.198 i USA 

mod GBP 30.359 i Storbritannien, svarende til USD 37.526 jf. WMR den 8. april 2020 (Danmarks 

Nationalbank). Købekraften er i Storbritannien indeks 105,73 og i USA 122,03 (Numbeo), hvor 

New York City er udgangspunktet (indeks 100). Husholdningernes forbrug svarer i USA til 68,4 

% af GNP og i Storbritannien 65,7 % (OECD Data). 
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Figur 11 – Demografisk og økonomisk sammenligning 

 Californien Storbritannien 

Befolkning 40 mio. 66 mio. 

Befolkningstilvækst 0,61 % 0,72 % 

Gennemsnitsalder 36 år 40 år 

GNP per capita USD 60.198* USD 37.526 

Købekraft indeks 122,03* 105,73 

Forbrug / GNP 68,4 %* 65,7 % 

*Tal for det samlede USA 

 

11.2.2 Fremtidsudsigterne i Californien 

Californien har oplevet en akkumuleret vækst i BNP fra 2001 til 2017 på 22 % på trods af et 

dyk i 2009 på 4 % (Federal Reserve Bank of St. Louis). Til sammenligning er der i samme 

periode skabt en BNP vækst på -1 % i Storbritannien (World Bank Data). 

 

Figur 12 – Californiens BNP (venstre y-akse: mio. USD, højre y-akse: pct.) 

 

    Kilde: (Federal Reserve Bank of St. Louis) 
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Flere forskellige industrier har båret denne vækst, og visse artikler peger på teknologi, 

landbrug, luftfart, serviceindustri og filmindustri blandt de bærende (Jones, Shannon, 2015) 

(Omondi, Sharon, 2019). Californien er for mange synonym for it-industri, landbrug (herunder 

vinproduktion) og underholdning, men den største industri er den finansielle, der i årene 2007 

til 2017 stod for mellem 49 og 62 % af statens samlede BNP (Federal Reserve Bank of St. Louis). 

 

Med henblik på at kunne vurdere den fremtidige vækst, er det nødvendigt at se på udviklingen 

i arbejdskraften og kvaliteten samt den kapital der investeres i staten. Modellen der anvendes 

er A Simple Growth Model (Mygind, Niels, 2016).  

 

11.2.2.1 Arbejdskraft 

Californien har som tidligere nævnt, en estimeret befolkning i 2019 på over 40 mio. Den årlige 

befolkningstilvækst har ligget mellem 0 og 3 % de sidste 30 år, siden 1987 hvor den samlede 

befolkning var ca. 28 mio. (Federal Reserve Bank of St. Louis) Til sammenligning ligger 

Storbritannien mellem 0 og 1 %, og havde i 1987 en samlet befolkning på 57 mio., hvilket i 2017 

var steget til 66 mio. (World Bank Data). Gennemsnitsalderen er i Californien 36 år som det 

tidligere er nævnt, hvorimod den i Storbritannien er 40 år. Opdeles befolkningen i Californien 

ud fra alder med fem års intervaller, ses af nedenstående figur, at den største gruppe er fra 15 

til 19 år. Der observeres også et dyk i de 0 til 9 år, hvilket antyder, at der fødes færre børn. Det 

er muligt, at den relativt store gruppe personer fra 10 til 29 årige, vil få andelen af de yngste til 

at stige igen, når disse kommer i alderen hvor familie stiftes. Det kan ikke konkluderes ud fra 

tabellen, at vi de næste 50 år vil se en faldende arbejdsdygtig befolkning. 
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Figur 13 – Befolkningens alder 

 

Kilde: United States Census Bureau 

 

Urbaniseringsgraden ligger i Storbritannien på 83 % i 2017 (World Bank Data), og i Californien 

var den i 2010 95 % (United States Census Bureau). Der kan desværre ikke findes nyere data 

som er valide, med det forventes ikke, at urbaniseringsgraden er faldet. 

 

Figur 14 – Arbejdsløshedsprocent 

 

Kilde: United States Census Bureau 
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Som det ses af ovenstående figur, er arbejdsløsheden i Californien, og USA som helhed, faldet 

siden 2010 hvor den toppede på 12,3 % for Californiens vedkommende og 10,0 % for USA. 

Arbejdsløsheden har i Californien, i hele perioden, været højere end for landet som helhed, men 

er faldet til 4,2 % i februar 2019.  

 

Uddannelsesniveauet har i Californien været stigende. I 2007 havde 29,5 % af befolkningen en 

bachelor eller højere uddannelse, hvilket i 2017 var steget til 33,6 % (Federal Reserve Bank of 

St. Louis). På Human Development Index ligger USA nummer 15 i 2019 (United Nations 

Development Programme, 2019), hvilket er lavere end tidligere, hvor USA eksempelvis 

rangerede som nummer 10 i 2016 (United Nations Development Programme, 2016). Til 

sammenligning ligger Storbritannien nummer 14. På World Economic Forum’s Global Human 

Capital Index ligger USA nummer 4 ud af 130 lande (World Economic Forum, 2020). Det er 

særligt på uddannelsesniveauet og ligestilling mellem mænd og kvinder at USA scorer højt. På 

beskæftigelse ligger landet dog lavt.  

 

Med en let stigende befolkningstilvækst og en stor andel i aldersgruppen som er 

familiestiftende, må det forventes, at arbejdsstyrken som minimum holdes på samme niveau 

de næste 15 – 30 år. Ifølge California Department of Finance, vil Californien frem til 2030 opleve 

en årlig vækst i befolkningen på 0,53 % (Department of Finance). Arbejdsløsheden har været 

faldende, og uddannelsesniveauet stigende, hvilket indikerer en øget kvalitet af arbejdsstyrken 

i fremtiden. 

 

11.2.2.2 Investeringer 

Noget af det der vil drive væksten i fremtiden, er de investeringer som foretages i dag. Det er 

vigtigt at der bliver brugt midler på eksempelvis vedligeholdelse og videre udvikling af 

infrastruktur samt skoler, da det driver økonomien fremad, fremtidssikrer området og skaber 

arbejdspladser. Når et markeds potentiale vurderes, er det således vigtigt at se på den kapital 

der investeres i området, både med hensyn til mængde og de ting der investeres i. 

 

I forbindelse med vurderingen af de investeringer der foretages i Californien, vil Gross Capital 

Formation blive brugt. Tallet indeholder investeringer i anlægsaktiver som veje, kloak, skoler, 
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fabrikker og maskineri, samt ændringer i omsætningsaktiver. Der er således både tale om 

offentlige og private investeringer.  

 

Figur 15 – Gross Capital Formation (% af BNP) 

 

Kilde: World Bank Data 

 

Det er desværre ikke muligt at finde Gross Capital Formation for Californien, hvorfor figuren 

ovenfor indeholder tal fra USA som helhed. Som det ses af ovenstående figur, har Gross Capital 

Formation i forhold til GDP ligget mellem 18 og 20 % siden 1965. Der er tilføjet tendenslinjer 

for både USA og Storbritannien, og begge har en negativ hældning. Årsagen til disse fald kendes 

ikke, men det noteres, at faldet er mindre i USA end i Storbritannien. Både GNP og Gross Capital 

Formation er i perioden steget i USA (Federal Reserve Bank of St. Louis). Sidstnævnte er siden 

1965 steget fra USD 168 mia. til USD 4.274 mia. i 2018 (ibid.), men i forhold til GDP er den som 

nævnt faldet. På verdensplan er nøgletallet også faldet i forhold til GDP (World Bank Data). 

 

Californien er, jævnfør California Governor’s Office of Business and Economic Development den 

stat som er bedst til at tiltrække udenlandske investeringer i form af FDI i USA. De lande hvorfra 

den største andel kommer er Japan, Storbritannien, Kina og Holland (The Governor’s Office of 

Business and Economic Development, 2019). USA var i 2018 den nation som tiltrak mest FDI 

(World Nations Conference on Trade and Development, 2019). Mængden var faldet fra USD 277 
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mia. i 2017 til USD 252 mia., men USA ligger stadig væsentligt over nummer to som er Kina med 

USD 139 mia. i 2018 (ibid.). 

 

USA rangerer som nummer 3 på World Economic Forum’s Global Competitiveness Index (World 

Economic Forum, 2019). Særligt interessant er det, at landet ligger nummer 4 inden for 

kategorien Business Sophistication og nummer 5 i Innovation. Førstnævnte måler på 

værdikæde, leverandør kvantitet og kvalitet samt konkurrencefordele, og sidstnævnte på 

kapaciteten for innovation, forbrug på R & D og adgang til forskere og videnskab generelt. I 

IMD’s rapport Digital Competitiveness Ranking ligger USA nummer 1 i 2019 på Digital 

Competitiveness (IMD, 2019, side 166). I underkategorien Future Readiness ligger landet 

nummer 1. Dette punkt indeholder målinger på omstillingsparathed samt de teknologiske 

rammer. 

 

Der forventes således i Californien en svagt stigende befolkning. Uddannelsesniveauet 

forventes ligeledes at stige, hvilket vil øge den købestærke andel af indbyggerne. Der investeres 

i infrastruktur, skoler med videre, og staten kan tiltrække udenlandsk kapital, hvilket er med 

til at sikre en god fremtid for området. Også i rangeringer omhandlende konkurrenceevne, 

digital modenhed samt fremtidssikring scorer Californien højt, og det vurderes, at staten nu og 

i fremtiden vil have en købestærk befolkning som stiger i antal.  

 

11.2.3 Markedet  

USA er verdens næststørste markedsplads for Furniture and appliances, kun overgået af Kina 

(Statista). Markedet forventes at stige fra USD 72 mia. i 2017 til USD 126 mia. i 2023 (ibid.). 

Denne prognose er baseret på en stigende tendens inden for følgende parametre. 

 

 Internetbrugere 

 GDP 
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 Urbanisering 
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Disse fem målepunkter forventes alle at stige frem til 2023, hvilket vil drive markedet for 

møbler og husholdningsapparater samt brugskunst. De største salgspunkter er i dag Amazon, 

Homedepot, Walmart, Wayfair og Lowes ifølge samme kilde. I 2017 aftog de 25 til 44 årige 57 

% af det samlede salg, og 72 % af salget skete til personer med mellem til høj indkomst (ibid.). 

Mange områder som i dag benyttes som marker eller lignende, omdannes til boligområder, 

hvilket ligeledes vil øge efterspørgslen efter møbler og boligindretning. Ifølge andre kilder 

forventes også markedet for bløde møbler og boligindretning at stige (MarketLine, 2020, side 

113). 

 

11.2.4 Forretningsudøvelse i Californien 

I World Bank’s seneste undersøgelse Doing Business 2020 (World Bank, 2020) rangerer USA 

som nummer 6 på verdensplan med en score på 84,0 ud af 100. Til sammenligning ligger 

Storbritannien nummer 8 med 83,5. De punkter som er mest relevante for vores virksomhed 

er paying taxes og enforcing contratcs. Virksomheden har stiftet selskab, og de øvrige punkter i 

opgørelsen er ikke interessante. På skattesiden ligger USA nummer 25 og i underpunkterne 

som omhandler antallet af betalinger samt det forventede tidsforbrug, ligger scoren 

sammenligneligt med andre høj indkomst lande. På håndtering af kontrakter ligger USA 

nummer 17, og landet ligger også bedre end gennemsnittet på alle underpunkterne som 

vedrører tidsforbruget, omkostninger samt kvaliteten i det retslige system.  

 

CNBC rangerer staterne i USA efter hvor let det er at drive forretning i den pågældende stat. 

Der måles på en række punkter, herunder infrastruktur, omkostningerne ved at drive 

forretning, teknologi og innovation, uddannelsesniveauet og adgang til kapital. For 2019 ligger 

Californien nummer 32 (CNBC, 2019). Det er særligt omkostningerne ved at drive forretning, 

imødekommenheden over for forretningsdrivende og leveomkostningerne som trækker ned. 

På teknologi og innovation samt adgang til kapital ligger Californien nummer 1.  

 

11.2.5 Delkonklusion 

Fælles for de prognoser som kan fremfindes er, at markedet forventes at øges i volumen. Den 

samlede befolkning stiger, flere af disse flytter til byerne hvilket øger indkomsten og forbruget 
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på blandt andet boligindretning. Flere landområder omdannes til boligområder, og de personer 

som udgør befolkningen har et højere uddannelsesniveau, hvilket også er med til at bringe 

indkomst og dermed forbrug op.  

Californien er derfor et yderst attraktivt område for virksomheden. Foretages en hurtig søgning 

på Google med ordene ”Scandinavian Design USA”, er 17 ud af 28 resultater i USA placeret i 

Californien.  
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11.3 Analyse af Mexico 

Formålet med en analyse af Mexico er, at give et grundlag for at vurdere de muligheder og risici 

der er forbundet med at drive forretning i landet. Hvordan udviklingen har været, og kan 

forventes at være i fremtiden, inden for økonomi og samfund, herunder befolkningen og dennes 

uddannelse, vil være vigtig information når en virksomhed vurderer hvordan produktionen 

bedst etableres i landet. Idet produktionen skal servicere det amerikanske marked, vil der, i 

den politiske del af analysen, blive fokuseret på forholdet til USA.  

 

For at kunne vurdere mulighederne for fremtidig vækst i Mexico, vil A Simple Growth Model 

(Mygind, Niels, 2016) blive benyttet. Til vurderingen af landets udvikling i fremtiden, både 

politisk og økonomisk, vil PIE modellen blive brugt (Mygind, Niels, 2007). 

 

11.3.1 Væksten i Mexico 

Mexico har siden 1961 oplevet en svingende udvikling i BNP. Som det ses af figuren herunder, 

er tendensen en faldende vækst, som dog akkumuleret siden år 2000 er 39,6 % trods år 2009 

med en negativ vækst på 5,3 %.  

 

Figur 16 – Mexicos BNP (venstre y-akse: pct., højre y-akse: mia. USD) 

 

Kilde: World Bank Data 
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Landet har i 1960’erne og 1970’erne oplevet en højere vækst end mere etablerede lande som 

eksempelvis Tyskland. Fra 1980’erne og frem, er udviklingen dog meget sammenlignelig, også 

omkring 2009 og 2010 hvor vækstraterne var negative (World Bank Data). 

 

Noget af det der vil kunne drive væksten fremad i fremtiden, vil være bedre 

pasningsmuligheder for børn, hvorved kvinder kan udgøre en større andel af den samlede 

arbejdsstyrke. I dag er det kun ca. 45 % af kvinderne i alderen 15 til 64 år som er i arbejde 

(International Monetary Fund, 2018), hvor den til sammenligning i OECD landene og Columbia 

er ca. 60 % (ibid). Dette hænger naturligvis også sammen med den kulturelle udvikling, hvor 

det i mere udviklede lande er typisk, at begge forældre i en familie arbejder, ser vi som regel, at 

kvinden bliver i hjemmet i mindre udviklede lande.  

 

Hvor langt et land er i sin udvikling, har også betydning for, hvilke faktorer som skaber den 

økonomiske vækst. Extensive Growth er den basale vækst, hvor et land industrialiseres, og hvor 

det især er arbejdskraft og kapital der er de drivende kræfter. På et tidspunkt vil det dog ikke 

være muligt at flytte flere mennesker til byerne, og landet vil have nået grænsen for, hvor langt 

denne type vækst kan bringe den økonomiske velstand. Hvis det er billig arbejdskraft der er 

landets styrke, vil det simpelthen ikke være muligt at nå længere, og en omstilling er nødvendig. 

Næste skridt vil være at fokusere på innovation og teknologi, hvorved effektiviteten og udbytte 

af resurser øges. Denne type vækst kaldes Intensive Growth, og hvis ikke landet formår at 

foretage dette skifte, er der stor fare for, at ende i det man kan kalde Middle Income Trap.  

 

Herudover er det også vigtigt at have udviklingsstrategien for øje. Forsimplet findes der to 

udviklingsstrategier. Imports Substitution beskytter landet mod international konkurrence og 

udnyttelse, ved at opsætte stærke handelsbarrierer. Den anden er liberalisering som åbner op 

for markedet og lader handel og investeringer flyde frit. Sidstnævnte er relateret til Washington 

Consensus (Agarwal, Prateek, 2018), som blev udarbejdet som et værktøj til at hjælpe lande i 

økonomisk krise. Principperne i dette værktøj er: 
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1. Lav offentlig gældsætning. 

2. Begrænsning af offentlige subsidier og et fokus på uddannelse, sundhedsvæsen samt 

infrastruktur. 

3. Skattereformer som fokuserer på en ensartet beskatning og minimal marginal skat.  

4. Benytte rentesatser styret af markedet. 

5. Frit flydende valutakurs. 

6. Liberalisering af international handel. 

7. Lempelig lovgivning i forhold til udefrakommende investeringer. 

8. Privatisering af offentligt ejet virksomhed som togdrift og forsyning. 

9. Fjernelse af regulering som hindrer konkurrence. 

10. Udvikling af ejendomsretten. 

 

Fokus her er på den langsigtede økonomiske vækst, og det er ikke svært at forstå, hvorfor visse 

lande vil frygte at miste kontrollen og blive udnyttet af udefrakommende forretningsdrivere.  

 

I de næste afsnit, vil der blive set nærmere på, hvor Mexico befinder sig i udviklingen, samt om 

den historiske vækst i landet har været båret af Extensive Growth. 

 

11.3.1.1 Arbejdsstyrken 

Den samlede befolkning i Mexico er steget fra 38 mio. i 1960 til 129 mio. i 2017. Stigningen har 

været stabil i hele tal, hvilket betyder, at væksten har været aftagende. I årene fra 1960 til 1980 

lå væksten mellem 2,4 % og 3,2 %, hvorimod den fra år 2000 og frem har ligget mellem 1,2 % 

og 1,6 % (World Bank Data). Der forventes en fortsat stigende befolkning som i 2020 vil ramme 

134 mio. personer (The Economist Intelligence Unit, april 2020).  
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Figur 17 – Mexicos aldersfordeling 

 

Kilde: OECD Stats 

 

Som det ses af ovenstående figur, er andelen af befolkningen under 20 år faldet. Det ses også 

hurtigt, at andelen af personer over 35 år er steget fra ca. 30 % til ca. 38 % på ti år. Andelen af 

personer mellem 20 til og med 34 år er fra 2002 til 2012 faldet fra 26,5 % til 24,7 %. Generelt 

er tendensen således, at befolkningen bliver ældre. Dette kan til dels forklares ud fra en 

stigende gennemsnitlig forventet levealder (World Bank Data). Hvor den forventede levetid for 

en nyfødt i 1960 var 57 år, er den i 2018 steget til 75,0 (ibid). Kurven har været flad siden 2004, 

og toppede i 2005 med 75,3. Færre antal børn pr. familie er et resultat som typisk ses i 

forbindelse med udviklingen af et land (Mygind Niels, 2016), hvorfor reduktionen af antal unge 

i forhold til den samlede befolkning, må forventes.  

Antallet af personer som er afhængige af den arbejdende befolkning, målt på alder (under 15 

eller over 64 år) er faldet meget siden 1990. I det nævnte år lå Dependendy rate på 76 %, hvilket 

er meget højt. Til sammenligning lå Tyskland i 1990 på 45 % og Storbritannien på 53 %. I 

Mexico er tallet faldet til 50 % i 2017, hvilket er den laveste af de tre i det år (ibid).  

 

Mexico har gennemgået en urbanisering siden 1960, hvor kun 51 % af den samlede befolkning 

boede i byerne, og frem til 2017 hvor 80 % er bosiddende i byer (World Bank Data). Til 
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sammenligning er urbaniseringsgraden i Tyskland i 2017 77 % og i Storbritannien 83 % (ibid). 

Det kan ikke forventes, at en yderligere urbanisering vil skabe vækst i fremtiden.  

 

Arbejdsløsheden er siden 2009 faldet, og ligger i 2017 på 3,4 % af den samlede arbejdsstyrke. 

Til sammenligning ligger Tyskland på 3,7 % og Storbritannien på 4,3 % (World Bank Data). 

Arbejdsløsheden er således meget lav. Andelen af den arbejdsdygtige befolkning mellem 15 og 

64 år, som er på arbejdsmarkedet derimod, er lav sammenlignet med andre udviklede lande. 

Labor force participation rate ligger stabilt lige under 65 % i Mexico, hvorimod den i både 

Tyskland og Storbritannien ligger over 75 % (ibid).  

 

Der forventes således fortsat en stigende befolkning, men også en stigende forventet levealder. 

Disse to kan meget vel udligne hinanden, hvorved arbejdsstyrken vil være nogenlunde 

konstant. Den stagnerende urbaniseringsgrad vil betyde, at landet heller ikke her kan forvente 

at se en afledt vækst. 

 

11.3.1.2 Kvaliteten af arbejdsstyrken 

Antallet af uddannede i Mexico er stigende. I 1980 havde kun 34 % af befolkningen gennemgået 

en uddannelse svarende til den primære skole (World Bank Data). Dette er i 2016 steget til 80 

%. Til sammenligning ligger både Tyskland og Storbritannien på 100 % (ibid). Denne tendens 

fortsætter i den videre uddannelse, hvor kun 48 % af de 25 – 34 årige gennemgår en sekundær 

uddannelse og 23 % en tertiær (OECD, 2019). Til sammenligning ligger gennemsnittet i OECD 

landene på henholdsvis 84 % for sekundær uddannelse og 43 % for tertiær. Kvaliteten af 

uddannelsen er ligeledes lav, og i sammenligning med øvrige lande, klarer studerende i Mexico 

sig dårligt i PISA test (ibid). Den offentlige investering i uddannelsessystemet målt pr. 

studerende er lav, og ligger i 2015 under USD 3, hvor OECD landenes gennemsnit ligger over 

USD 9 (ibid). Som tidligere nævnt bor ca. 20 % uden for byerne, og for denne del af 

befolkningen, er kvaliteten af den uddannelse der tilbydes endnu lavere.  
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Mexicos regering arbejder på en forbedring af uddannelsesinstitutionerne, og nogle af de ting 

der er igangsat er (OECD, september 2019, side 438 - 449): 

 

 Reducering af bureaukrati i uddannelsessystemet. 

 Øget finansiering til skolesystemet. 

 Opfordring til øget socialt engagement i skolerne. 

 Støtte til ekstraundervisning om sommeren.  

 

Der bliver således gennemført tiltag, som skal sikre en stigende kvalitet i uddannelsessystemet, 

og vi må forvente at se en positiv udvikling.  

 

Mexico ligger nummer 76 på Human Development Index (United Nations Development 

Programme, 2019, side 324), og det er særligt inden for kategorierne Gender Inequality og 

Multidimensional Poverty Index at landet trækkes ned. Landet ligger sammen med lande som 

Cuba, Peru og Kina i gruppen High Human Development, og Mexico er siden 1990 steget fra ca. 

0,65 til 0,77 point i 2019. Mexico rangerer som nummer 69 ud af 130 lande i World Economic 

Forums Global Human Capital Index 2017 (World Economic Forum, 2017, side 135). Det er 

inden for to kategorier, at landet trækkes ned: 

 

 Antallet af studerende på både primære, sekundære og tertiære uddannelser er lavt. 

Herudover vurderes også kvaliteten af uddannelserne at være lav, og træning af 

undervisere er utilstrækkelig. Inden for denne kategori ligger Mexico nummer 92. 

 Antallet af arbejdsdygtige i arbejde er lav, og der er en ringe grad af lighed mellem 

kønnene. Inden for denne kategori ligger landet nummer 77. 

 

Det der er i væsentlighed trækker op, er andelen af High-skilled og Medium-skilled som er i 

arbejde, samt økonomiens kompleksitet og adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Inden for 

denne kategori rangerer Mexico nummer 48. Ser vi på hvordan arbejdsstyrken fordeler sig på 

forskellige sektorer, danner sig et klart billede af, at langt størstedelen (61 % i 2019 (World 

Bank Data)) er ansat inden for servicefag efterfulgt af industri (26 % i 2019 (ibid)).  
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Vi ser således i Mexico generelt et lavt uddannelsesniveau sammenlignet med andre lande. 

Kvaliteten af skolerne er lav, og under halvdelen af den yngre befolkning gennemfører en 

sekundær uddannelse. Dog observeres også en stigende positiv tendens, og der gennemføres 

tiltag som skal sikre flere i uddannelse, samt en øget kvalitet af den undervisning der tilbydes. 

Med andre ord, kan man med rette forvente, at Mexico i årene fremadrettet vil have flere 

uddannede fra institutioner af højere kvalitet.  

 

11.3.1.3 Kapital 

Investeringerne målt som Gross Capital Formation i procent af BNP (herefter investeringerne), 

ligger i 2018 på 22,7 % sammenlignet med 21,4 % i Euro området (World Bank Data). Som det 

ses af nedenstående figur, har investeringerne i Mexico været stigende siden 1970, om end 

denne stigning er beskeden. Hvor Euro området i 1970 til 1978 lå et godt stykker over Mexico, 

er Euro området dog faldet fra 29,5 % i 1970 til 21,4 % i 2018. De lineære tendenslinjer 

illustrerer denne udvikling godt, hvor der ses en kraftig hældning i Euro området og en svag 

stigning i Mexico i perioden fra 1970 til 2018. 

 

Figur 18 – Gross Capital Formation (% af BNP) 

 

Kilde: World Bank Data 
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Vi ser således, at Mexicos egne investeringer ligger på niveau med Euro området. Dette kan 

umiddelbart overraske, da vi har set, at investering i uddannelsessystemet ikke har været på 

niveau med Euro området. Nedenfor ses investeringerne fordelt på forskellige områder. Som 

det ses, er der i Mexico en stor overvægt i bygninger generelt, hvorimod intellektuel ejendom 

som R&D, software og original kunst samt kommunikations- og informationsteknologi ligger i 

bunden.  

 

Figur 19 – Fordeling af investeringer 

Type Mexico Euro området 

Bolig 27,3 % 27,3 % 

Øvrige bygninger 28,4 % 28,4 % 

Transport 13,7 % 13,7 % 

Informations- og kommunikationsteknologi 5,6 % Ingen data 

Biologiske resurser 0,1 % 0,28 % 

Intellektuel ejendom 0,9 % 20,3 % 

Kilde: OECD Data 

 

Landet er også i stand til at tiltrække udenlandsk kapital i form af direkte investeringer (FDI). 

Netto-investeringerne er positive, og har været stigende siden 1970. Sammenlignet med Euro 

området, har stigningen været moderat, men tendenslinjen har naturligvis de meget store 

spring i Euro området med, hvilket forstyrrer billedet. De store spring skyldes angiveligt større 

udenlandske opkøb. Mexico rangerer som nummer 13 på listen over de lande som tiltrak mest 

FDI inflow i 2018 (United Nations Conference on Trade and Development, 2017), og som 

nummer ni på listen over multinationale selskabers forventede værtslande for FDI i årene 2017 

– 2019 (United Nations Conference on Trade and Development, 2017). 
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Figur 20 – Foreign Direct Investment, net inflow (% af BNP) 

 

Kilde: World Bank Data 

 

Idet både Mexico selv og udenlandske investorer investerer kapital i landet, kan det forventes, 

at der også i fremtiden er økonomi til den videre vækst. Det er dog nødvendigt at se yderligere 

på, hvor den investerede kapital flyder hen, for at skabe et billede af, præcist hvad der 

investeres i. 

 

11.3.1.4 Kvaliteten af kapital 

Som vi så i foregående afsnit, tilflyder landets egne investeringer primært bebyggelse og 

transport. Særligt er det iøjnefaldende, at der ikke kanaliseres mere kapital til intellektuel 

ejendom samt informations- og kommunikationsteknologi. Dog har 65,8 % af befolkningen 

adgang til internet i 2018, sammenlignet med 83,8 % i Euro området (World Bank Data). I 

Mexico er dette tal steget fra 31,1 % på blot otte år. I World Economic Forums undersøgelse 

(World Economic Forum 2019, side 386 – 389), ligger Mexico på en 45. plads i kategorien 

Research and development og som nummer 74 i ICT adoptation (brugen af informations- og 

kommunikationsteknologi), hvilket tyder på, at niveauet ikke er så lavt, som man ud fra 

investeringerne kunne konkludere. På transport og infrastruktur, ligger landet nummer 51 

(ibid). Det lader således til, at de investeringer der tilflyder disse sektorer, om end få, benyttes 

effektivt. I IMD’s undersøgelse af 63 lande (IMD, 2019, side 114-115) ligger Mexico nummer 49 
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på listen over de mest digitalt konkurrencedygtige lande. Scoren er en samling i kategorierne 

Knowledge, Technology og Future readiness. Det der her trækker Mexico ned, er 

kommunikationsteknologi, internetsikkerhed, digitale kompetencer og adgang til trådløst 

internet.  

 

Mexico har en udfordring med at dirigere kapitalen til de industrier som kan flytte landet fra 

Extensive Growth til Intensive Growth. Selvom der tiltrækkes udenlandsk kapital og investeres 

egne midler, kan det ikke fremadrettet skabe vækst, hvis ikke der fokuseres på andet end 

byggeri og logistik. Dog tyder det på, at den kapital der trods alt investeres i den digitale 

transformation og uddannelsessystemet, benyttes effektivt.  

 

11.3.1.5 Naturlige resurser 

Mexico er rig på naturlige resurser, og er blandt verdens ti største producenter af 16 vigtige 

mineraler (Oxford Business Group). Ligeledes er landet en stor producent af sølv, bismuth, guld, 

kobber, strontium og wollastonite. På trods af dette er eksport af malm og metal faldet fra 29,1 

% af den samlede eksport i 1963 til kun at udgøre 2,8 % i 2018 (World Bank Data). Den totale 

indkomst produceret gennem naturlige resurser er også faldet. Hvor den i 1983 udgjorde 13,4 

% af det samlede BNP, udgjorde den kun 2,9 % i 2018 (ibid). Mexico har et godt klima og en 

stor kystlinje, hvilket gør landet til en eftertragtet destination for turisme. Antallet af 

internationale turister som besøger Mexico er steget fra 22,3 mio. i 2009 til 41,3 mio. i 2018, og 

indtægterne herfra er steget fra USD 11,5 mia. i 2009 til 22,5 mia. i 2018 (World Tourism 

Organization). Af nedenstående figur ses, at indtægter fra service-industrien udgør en relativt 

konstant andel af det samlede BNP, og ca. 60 % i 2018. Tallet indeholder ganske vist også 

indtægter fra industrier som ikke er relateret til turisme, som eksempelvis finansielle ydelser, 

men vi kan konkludere, at turisme udgør en væsentlig del af Mexicos samlede BNP. 
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Figur 21 – Mexicos BNP fordelt på brancher (% af totale BNP) 

 

Kilde: World Bank Data 

 

Mexico producerer mere energi end der forbruges i landet. Siden 1975 har landets netto energi-

import været negativ, og tallet peakede i 1983 med -93,1 %, hvor det i 2018 ligger på -4,7 % 

(World Bank Data). Kun 3,5 % af landets energiforbrug kommer fra alternative kilder eller 

atomkraft, hvilket er væsentligt under gennemsnittet på verdensplan (13,4 % (ibid)). Langt 

størstedelen af den producerede elektricitet, stammer således fra fossile energikilder (90,4 % i 

2015 (ibid)). Landets kystlinjer gør det oplagt at benytte vindmøller, og der ligger her et stort 

potentiale i omstilling til vedvarende energikilder (Hernández-Escobedo, Q., Manzano-

Agugliaro, F. & Zapata-Sierre, A., 2010). Også solenergi benyttes i landet, og i 2019 steg disse 

installationer 62 %, hvilket betyder, at solenergi i dag kan dække 25 mio. husstandes 

energiforbrug (Ordaz, Yeshua, 2020).  

 

11.3.1.6 Total Factor Productivity 

Mexico ligger nummer 60 på World Banks Ease of doing business I 2020 (World Bank, 2020, side 

4). Til sammenligning ligger USA nummer 6 og Columbia nummer 67. Placeringen er et udtryk 

for hvor let det er at starte og drive en forretning i det pågældende land. Der måles på blandt 

andet tiden det tager at starte virksomhed, adgang til elektricitet, gennemskueligheden af 

skattesystemet og adgang til kredit samt arbejdskraft. Det er særligt adgang til kredit samt 
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håndtering af insolvens, at lander scorer højt, og på skattesystem samt omstændighederne 

omkring opstart af virksomhed, at der scores lavt. Påfaldende er det, at det under næsten alle 

punkter, særligt er tiden der trækker landet ned. I bund og grund er tidsforbruget på 

administrative opgaver, som anskaffelse af byggetilladelse og håndtering af kontrakter, meget 

højt.  

 

Landets produktivitet målt ved TFP har i mange år ligget negativt, men regeringens strukturelle 

reformer siden 2012, har resulteret i en stigning (OECD, maj 2019). TFP har siden 2014 været 

positiv, og er i 2017 ca. 0,60 % (ibid). Til sammenligning ligger USA på 0,70 % i samme år, og 

Spanien på 0,61 % i 2016 (OECD Data). Korea, Schweitz og Danmark ligger i toppen, alle lige 

omkring 2 % i 2018. Mexico er således ganske godt med i forhold til andre lande, men der er 

mulighed for en øget effektivitet.  

 

11.3.1.7 Efterspørgsel 

Mexico har siden 1970 oplevet samme udvikling i GNI per capita som resten af verden. Niveauet 

ligger dog under verdensgennemsnittet med USD 10.137 i 2018 mod 10.903 på verdensplan 

(World Bank Data). Til sammenligning ligger Latinamerika som helhed på USD 9.281 samme 

år, og USA på USD 55.079. Den Europæiske Union ligger på USD 36.701, og det er tydeligt, at 

Mexico ligger væsentligt under de udviklede økonomier. Forbrugerne i Mexico opsparer 

generelt en stor del af deres disponible indkomst. I 2018 var andelen af indkomsten som 

opspares i Mexico 10,81 % (OECD Data), hvilket er højt. I USA lå den på 7,96 %, og i 

Euroområdet på 5,58 %. Forbruget i forhold til BNP lå i 2018 på 64,8 %, mod et gennemsnit i 

OECD landene på 60,0 % og 68,0 % i USA (ibid). Niveauet i Mexico har været faldende de seneste 

20 år, og det peakede i 2003 på 70,23 %. Væksten i efterspørgslen har de seneste 20 år været 

nogenlunde konstant i niveauet 1 – 4 % årlig stigning, hvilket er sammenligneligt med USA og 

OECD landene (ibid). Ligesom de nævnte områder, oplevede Mexico et stort fald i 2009 (-6,7 

%), men allerede året efter, var væksten i landets efterspørgsel 4,2 %. OECD forventer i 2021 

en vækst i efterspørgslen i Mexico på 2,2 %. Den korte rente er i Mexico væsentligt højere end 

i USA. I 2020 ligger den korte rente på ca. 7,2 % i Mexico, mod ca. 1,5 % i USA og -0,5 % i 

Euroområdet (ibid). I Mexico er den siden 2015 steget fra ca. 3,3 %, men den seneste udvikling 

har vist et fald. Det samme billede ser vi på den lange rente, hvor Mexico i 2020 ligger på ca. 7,1 
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%, ligger USA på ca. 1,8 % og Euroområdet på 0,2 %. Også inflationen har i Mexico været højere 

end i både USA og Euroområdet, på trods af et massivt fald de seneste to år. Inflationen i Mexico 

lå i 2018 på ca. 6,6 %, hvilket for 2020 forventes at falde til ca. 3,8 % (ibid).  

 

Mexicos husholdninger har således kapaciteten til øget forbrug, idet en stor del af indkomsten 

opspares. Dog giver renteniveauerne ikke incitament til øget forbrug, og vi ser også, som nævnt, 

et fald i forbrug, hvilket gør en fremtidig stigning usikker på kort sigt. 

 

11.3.1.8 Delkonklusion 

Mexico har været igennem en Extensive vækst, hvilket har ført til en stigning i BNP. Landet har 

foretaget investeringer, og i tillæg hertil, er der også blevet tiltrukket udenlandsk kapital til 

investering. Disse investeringer har primært været fokuseret på byggeri, og ikke informations- 

samt kommunikationsteknologi. Der er gennemført en urbanisering, som nu ser ud til at have 

nået sin grænse. Befolkningsantallet er stigende, primært fordi folk bliver ældre, og 

arbejdsløsheden er lav. Antallet af kvinder i arbejde er lav, hvilket også gør sig gældende for 

antallet af arbejdsdygtige der reelt er i arbejde. Dog er arbejdsløsheden som nævnt lav, og et 

stigende antal lader sig uddanne til sekundær og tertiær niveau. Kvaliteten af uddannelserne 

er fortsat på et lavt niveau. 

 

Landets regering har fokus på at øge kvaliteten af uddannelserne, og der skal gøres en indsats 

for at bringe landet ind i Intensive vækst. Det der er behov for, foruden investering i 

skolesystemet, er oparbejdelse af et miljø for forskning og udvikling og vækst gennem 

effektivisering. Alternativet er, at landet forsætter sit fokus på turisme og naturlige resurser, 

hvorved det vil være fanget i The Middle Income Trap.  

 

I bund og grund har Mexico vist en god udvikling, og der er belæg for yderligere vækst i landet, 

forudsat at man formår at foretage det nævnte skifte i drivkraften bag væksten.  

 

11.3.2 Muligheder og risikoelementer i Mexico 

Vækstmulighederne i Mexico er nu analyseret, og den videre analyse vil fokusere på politiske 

samt institutionelle og økonomiske muligheder og risici. I udarbejdelsen af dette afsnit benyttes 
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PIE modellen (Mygind, Niels, 2007). PIE modellen giver en struktur, hvor emnerne politik, 

institutioner, økonomi og den omkringliggende verden behandles, og analysen vil synliggøre 

de muligheder samt de risici en virksomhed med aktiviteter i landet står over for. Afsnittet 

henter primært oplysninger fra OECD’s rapport OECD Economic Surveys – Mexico, May 2019 

samt Economist Intelligence Units landerapport på Mexico. Når der er brugt andre kilder, 

anføres dette. 

 

11.3.2.1 Politik 

Mexico er et relativt ungt demokrati, som først blev dannet i år 2000.  Landet er delt i 32 stater, 

og hedder officielt United Mexican States. Landet ledes af en præsident, og har en 

forfatningsmæssig stærk kongres. Præsidenten vælges for en seks års periode, og vælger sit 

kabinet. Kongressen består af et senat med 128 medlemmer, som ligeledes vælges for en seks 

års periode, og under dette ligger Chamber of Deputies, som tæller 500 medlemmer, der vælges 

for en tre års periode. Hver stat har en guvernør, valgt for en seks års periode, samt sin egen 

lokale lovgivning og ret til at opkræve skatter. Den nuværende præsident er Andrés Manuel 

López Obrador, medlem af partiet Movimiento Regeneracióm Nacional (MORENA), som har 

flertal i begge dele af kongressen. MORENA danner regering sammen med Partido del Trabajo 

(PT), og oppositionen udgøres af fem partier. Den nuværende regering er venstreorienteret of 

reformistisk. Regeringen har udmeldt et fokus på reformer, særligt på områderne energi, finans 

og telekommunikation. Ved valget i 2018 fik MORENA 53 % af stemmerne (Bloomberg). Valget 

var præget af vold og trusler mod kandidaterne, og der er registreret 145 dødsfald relateret til 

valget (Freedom House). 

 

Regeringen har fremsat en fem års plan, the National Development Plan, som fokuserer på tre 

hovedområder: 

 

1. Retfærdighed og lovgivning; opnåelse af fred og fokus på menneskerettigheder samt 

demokrati og politiske institutioner. 

2. Velfærd; økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt med særligt fokus på øget 

ligestilling. 
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3. Økonomisk udvikling; øget produktivitet og ansvarlig brug af resurser med henblik på 

stabil og vedvarende Inclusive (intensive) vækst.  

 

På tværs af disse hovedområder er det målet at sikre ligestilling mellem køn, bekæmpelse af 

korruption og vedvarende udvikling i alle regioner. Der er allerede meddelt konkrete tiltag som 

skal sikre dette. Disse er listet herunder. 

 

Modernisering af vejnettet Promovering af turisme Øge minimumslønnen 

Udvidelse af tognettet Øge mikro-kreditter Øge kvaliteten af uddannelse 

Rehabilitering af havne Etablering af nordlig grænsezone Introducere subsidier til mindre 

landbrug 

Øget olieproduktion Øge pensionsbidrag Implementere politik mod 

euforiserende stoffer 

Modernisering af vandværker Øge støtte til uarbejdsdygtige Øget politi og militær styrke 

Forbedring af infrastrukturen i 

provinsen 

Øge stipendier til studerende Ekspanderen af sundhedsvæsen 

Forbedre boligkvaliteten   

Kilde: OECD, maj 2019 

 

Der er behov for et fokus på alle regioner, da der i dag er stor forskel i levestandarden på nord 

og syd. Hvor man i nord oplever en højere levestandard og en mere udviklet økonomi, er der i 

syd eksempelvis stor grad af ulighed. Som det ses i figuren herunder, lever mange i fattigdom i 

regionerne Veracruz, Guerrero, Oaxaca og Chipas som alle ligger i syd, hvorimod fattigdommen 

er begrænset i det nordlige regioner Nuevo Leon, Baja California Sur, Baja California og 

Coahuila.  
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Figur 22 – Fattigdom i Mexicos regioner (% af den totale befolkning) 

 

Kilde: OECD, maj 2019, side 10 

 

Bekæmpelse af korruption og kriminalitet er yderst vigtig, da den nuværende situation 

bekymrer både befolkning og investorer. Antallet af drab er stigende, og der blev i 2019 sat en 

ny rekord (Statista). Tendens er fortsat i 2020, hvor marts måned har det højeste antal dræbte 

siden målinger begyndte (Agren, David, 2020). Der blev i 2019 dræbt 24,8 personer for hver 

100.000, hvilket svarer til, at vi i Danmark skulle have set 1.438 drab på et enkelt år. Det samme 

billede ses i World Economic Forums rapport The Global Competitiveness Report 2019, hvor 

Mexico rangerer nummer 138 af 141 I kategorien Security, som måler på organiseret 

kriminalitet, antal drab, terrorisme og politiets pålidelighed. I samme rapport ligger Mexico 

nummer 116 i kategorien Transparency som måler korruption.  

 

Mexico lider af en vis politisk ustabilitet, der særligt kan henføres til vold og organiseret 

kriminalitet. At demokratiet ikke er ældre, kan også være en faktor der er med til at 

underminere regeringens legitimitet. Præsident Andrés Manuel López Obrador var langsom til 

at reagere på Covid-19 pandemien, hvilket har styrket oppositionen (The Economist 

Intelligence Unit, april 2020, side 4). Det er derfor usikkert om regeringen har styrken til at 

gennemføre de planlagte aktiviteter, og valget i 2024 kan medføre et skifte i regeringen.  
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11.3.2.1.1 Sociale grupper 

Der er meget store sociale forskelle i Mexico, baseret på socioøkonomisk status, køn, etnicitet, 

religion og andre former for kulturelle faktorer. Livet som Maya bonde i skoven differentierer 

sig meget fra en økonomisk succesfuld byboer.  

Vi så i figur 17 at antallet af personer i den arbejdsdygtige alder har været stigende, hvilket også 

gør sig gældende for den ældre generation. Tal for 2012 viser nedenstående fordeling (World 

Population Review 2). 

 

 0 – 14 år: 27,8 % 

 15 – 24 år: 18,2 % 

 25 – 54 år: 40,5 % 

 55 – 64 år: 6,7 % 

 65 år og over: 6,7 % 

 

Langt størstedelen af befolkningen er romersk katolske (82,7 %) efterfulgt af Jehovas vidner 

(5,0 %). Familiebånd har en stor betydning, hvilket blandt andet ses på niveauet for remittance 

(beløb der sendes fra udlandet til Mexico, typisk fra familiemedlemmer), der i 2018 udgjorde 

ca. 2,8 % af Mexicos BNP (OECD, maj 2019). Hele 94 % af dette beløb sendes fra USA (ibid). 

 

Den økonomiske ulighed er høj i Mexico, og de seneste tal viser, at Mexicos Gini koefficient 

ligger som en af de højeste (0,46 for 2016) i OECD’s sammenligning af 40 lande, kun overgået 

af Chile med samme Gini koefficient, Costa Rica med 0,48 og Sydafrika med 0,62 (OECD Data). 

Der er desværre kun tal for 2012, 2014 og 2016, og niveauet har været stabil omkring 0,46. 
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Figur 23 – Udvikling i levevilkår 

 

Kilde: OECD (2020), side 35 

 

Som det ses af ovenstående figur, går Mexico frem på fem ud af tolv udvalgte parametre inden 

for udvikling af levevilkår. På to parametre står landet stille, og for de resterende fem er der 

ikke tilstrækkelig data. De tolv udvalgte kriterier er: 

 

1. Forventet levetid. 

2. Andel i arbejde. 

3. Husstandsindkomst. 

4. Drab. 

5. Generel livstilfredshed. 

6. Økonomi til boligkøb. 

7. Valgdeltagelse. 

8. Studerendes evner. 

9. Husstands formue. 

10. Fritid. 

11. Social interaktion.  

12. Adgang til grønne områder.  

 

Positivt er det, at Mexico ikke går tilbage på nogen parametre, og at landet ligger nummer ni på 

listen over lande med flest punkter i fremgang. Det vil naturligvis være en sværere opgave for 

allerede udviklede lande, at skabe fremgang på mange af disse punkter, og det er naturlig, at 

det er mindre udviklede lande, der udgør størstedelen af den øvre halvdel.  

 

0

2

4

6

8

10

12

H
U

N

K
O

R

E
ST

P
O

L

D
E

U

G
B

R

C
A

N

C
Z

E

M
E

X

C
O

L

E
SP

SW
E

JP
N

L
V

A

F
R

A

T
U

R

L
T

U

P
R

T

SV
K

A
U

T

N
L

D

IT
A

C
H

L

C
H

E

N
O

R

D
N

K

SV
N

IS
R

IR
L

G
R

C

A
U

S

L
U

X

U
SA

B
E

L

F
IN

N
Z

L

IS
L

Consistently improved No clear trend Consistently deteriorated Insufficient time series



Joel Cim Holden Furniture A/S HD Afhandling 2020 
JOHO17AG Internationalisering via relationer International Business 

68 
 

11.3.2.2 Institutioner 

Dette emne inddeles i to underkategorier. Formelle Institutioner behandler de formelle 

politiske, økonomiske samt lovgivningsmæssige institutioner, og Uformelle Institutioner 

omhandler sociale normer, kultur og religion. Nogle af disse emner er allerede berørt under 

tidligere afsnit. 

 

11.3.2.2.1 Formelle Institutioner 

Som tidligere nævnt, er Mexico et relativt nyt demokrati. Fra år 1929 til 2000 havde Mexico et 

semiautoritært styre, hvor ét parti dannede regering (Camp, Roderic Ai, 2015). Præsident 

Miguel de la Madrid (1982 – 1988) var fortaler for fri handel, og igangsatte en ændring af 

valgsystemet, der i sidste ende ledte til mindre valgsvindel, hvorved oppositionen kunne tilegne 

sig større indflydelse (ibid). Forfatningen fra 1917 blev ikke i denne anledning ændret, da den 

både støttede republikanske og demokratiske idealer (Guáqueta, Lisa & Foringer, Kristin, 

2014). Mexico ligger nummer 73 på EIU’s Democracy Index 2019, og betegnes som Flawed 

democracy (The Economist Intelligence Unit, 2020). Landet er opdelt i 68 juridiske distrikter 

med hver deres domstol, samt en række domstole som håndterer appel og en højesteret.  

Mexico blev medlem af WTO i 1995 og af GATT i 1986 (World Trade Organization, 2020). 

Herudover er Mexico også en del af USMCA (tidligere NAFTA) som regulerer handel mellem 

Canada, Mexico og USA. Aftalen har elimineret de fleste handelsbarrierer mellem de tre lande, 

og indeholder også regelsæt vedrørende offentlig indkøb samt investering, beskyttelse af 

intellektuel ejendom og løsning af uenigheder relateret til handel (Office of the United States 

Trade Representative). Mexico ligger nummer 130 på Curruption Perceptios Index 2019 

(Transparency International, 2020, side 2-3) sammen med Guinea, Laos, Maldiverne, Mali, 

Myanmar og Togo. I gruppen Americas trækker Mexico, sammen med Nicaragua væsentligt ned, 

men det nævnes også, at trods udfordringer med valgsystemet og korruption, er der i Mexico 

vedtaget en reform som skal forbedre dette (ibid side 12). Som tidligere nævnt, ligger Mexico 

nummer 60 på World Banks Ease of doing business ranking (World Bank, 2020, side 4), hvilket 

i virkeligheden er en relativt god placering som trodser landets udfordringer. I en undersøgelse 

foretaget af World Bank i 2010 (World Bank, 2010, side 4), nævner ca. 12 % af de adspurgte 

virksomhedsledelser at kriminalitet er en af de største barrierer for at drive virksomhed, og ca. 

11 % peger på korruption. På World Economic Forums liste over 141 lande, ligger Mexico som 



Joel Cim Holden Furniture A/S HD Afhandling 2020 
JOHO17AG Internationalisering via relationer International Business 

69 
 

nummer 86 i beskyttelse af ejendomsret, og nummer 67 i beskyttelse af intellektuel 

ejendomsret (World Economic Forum, 2020, side 387). 

 

Mexico har et liberaliseret finansielt system, og landets banker er velkapitaliseret. Andelen af 

nødlidende lån i forhold til den samlede lånevolumen er lav (ca. 2 %) sammenlignet med andre 

lande (OECD, 2019, side 37). Mexico ligger på niveau med Danmark. En høj Return on Assets 

vidner om et marked med lav konkurrence, og ifølge OECD’s rapport (ibid side 38) ville landet 

hjælpes af øget konkurrence på det finansielle marked, skabt gennem bedre muligheder for 

udenlandske banker. Interessant er det i denne sammenhæng, at kun 35 % af den voksne 

befolkning i 2017 havde en bankkonto (ibid). Øget konkurrence vil give landets erhvervsliv 

adgang til bedre og billigere finansiering, men vil angiveligt også medføre en højere andel af 

nødlidende lån, da et konkurrenceparameter mellem banker er risikovillighed.  

 

Vi ser således igen, at særligt korruption og kriminalitet udgør en væsentlig risiko i forbindelse 

med at drive forretning i Mexico. Selvom landet er et demokrati, har en stærk forfatning og en 

formaliseret domstol, er effekten af disse endnu ikke fuldt slået igennem. Trods dette beretter 

virksomledere, at det er relativt nemt at drive virksomhed i landet, sammenlignet med andre 

latinamerikanske lande.  

 

11.3.2.2.2 Uformelle Institutioner 

Kulturen i Mexico er præget af en høj grad af magtdistance, lav individualisme og maskulinitet 

(Hofstede, Geert, 1997). Den nøjagtige placering, i sammenligning med andre lande, er listet 

herunder. Der er en feministisk bevægelse i landet, men der er endnu ikke fokus på ligestilling. 

Dette skyldes, at bevægelsen i første omgang fokuserer på mere basale områder, som generel 

sikkerhed for kvinder (The Economist, 2020).  

 
Kategori Power Distance Individualism Masculinity Uncertainty avoidance 
Placering 5 32 6 18 

Kilde: Hofstede, Geert, 1997 

 

Der er desværre ikke data for Long-term orientation, men ovenstående giver et billede af en 

kultur hvor formalitet har høj betydning, og hvor det er fællesskabet der er dominerende. Dette 

bekræftes i øvrigt at tidligere nævnte familiebånd, der i Mexico har stor betydning.  
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Der er religionsfrihed i Mexico, men langt størstedelen af befolkningen i landet er romersk 

katolsk. Dette er gennemtrængende i hele landet, selvom der er en stærk inddeling i regioner 

på andre områder. Befolkningen har stærke nationalfølelser, både for landet som helhed, men 

også for den pågældende region, som af lokale betegnes patrias chias (små hjemsteder) 

(History, 2018). I en undersøgelse foretaget i 2014, blev et repræsentativt udsnit af 

befolkningen adspurgt, om de mener, at ”most people can be trusted”. Kun 12,41 % af 

befolkningen var enige i den påstand (Our World in Data). Ved en rundspørge i 2018, hvorvidt 

der er tillid til regeringen, svarede kun 37,08 % ja til dette (ibid).  

 

11.3.2.3 Økonomi 

Som tidligere nævnt, har Mexico oplevet høj vækst gennem mange år, og landet ser lige nu en 

aftagende, men dog fortsat stigende, vækst. Landet kommer naturligvis fra et lavt niveau hvilket 

gør høj vækst lettere, og væksten har primært været båret af urbanisering samt ekstra tilførsel 

af kapital og en stigende levealder (Extensive Growth). Der investeres fortsat både egen og 

ekstern kapital i landets udvikling, og der er et fokus på at lede denne kapital til udvikling af 

uddannelsesinstitutionerne samt teknologi. Befolkningen er svagt stigende, og en stor del af 

den disponible indkomst opspares, hvilket gør et øget forbrug muligt. En stor del af de private 

midler er dog modtaget fra slægtninge som arbejder i udlandet, særligt USA. 

Uddannelsesniveauet er lavt sammenlignet med udviklede lande, og mange vælger ikke at 

arbejde, hvilket ses på en lav arbejdsløshed kombineret med en lav Labor Force Participation 

Rate. Særligt er det kvinder som vælger ikke at deltage på arbejdsmarkedet.  

Strukturelle reformer i landet har medført en stigning i den økonomiske effektivitet. Idet 

Mexico allerede har gennemført de aktiviteter som fører til Extensive Growth, er det nu vigtigt 

at der fokuseres på netop sådanne reformer i landet, således uddannelse og teknologisk 

udvikling understøttes. Mexico er rigt på naturlige resurser, men det er den humane kapital der 

skal føre landet videre i den Intensive Growth.  

 

11.3.2.4 Den omkringliggende verden 

Mexico formår, som tidligere nævnt, at tiltrække udenlandsk kapital. Netto indgående FDI har 

de sidste mange år været stigende, og lå i 2018 på USD 37,5 mia. Til sammenligning har netto 
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udgående FDI været meget svingende, og lå i 2018 på USD 11,7 mia. Landet tiltrækker således 

flere grænsekrydsende investeringer end der foretages, og det er tidligere nævnt, at ledelserne 

i internationale virksomheder, også fremadrettet forventer at investere i landet. Landets 

største handelspartner er USA. 76,5 % af al udgående og 46,6 % af al indgående handel foregik 

i 2018 med USA (World Trade Organization, 2019). USA er en nærtliggende og meget stor 

økonomi, og at Mexico har dette land som den største handelspartner, er ikke en overraskelse. 

Som beskrevet i The Gravity Model (Anderson, James E., 2010), kan handel over landegrænser 

ikke alene beskrives ved den fysiske afstand. Handelspartnerens størrelse har også en 

væsentlig betydning, og i dette tilfælde er begge faktorer i spil, da USA er en meget stor 

økonomi, og de to lande deler grænse. 

 

Forholdet mellem USA og Mexico har, siden USA’s nuværende præsident Donald Trumps indtog 

i det Hvide Hus, været negativt påvirket. Mange gange har Trump nævnt, at han ønsker at 

begrænse samhandlen samt bygge en mur på grænsen mellem de to lande (The Economist, 

januar 2017). Trump har haft planer om at indføre en 5 % told på varer fra Mexico, men har 

dog senere forladt denne plan (The Economist, juni 2019). Mexico og USA har, sammen med 

Canada, gennem handelsaftalen NAFTA, elimineret stort set alle handelsbarrierer mellem de 

tre lande. NAFTA er afløst af USMCA, som blev indgået den 30. september 2018, og viderefører 

de fleste af de punkter NAFTA indeholdte (The Economist, oktober 2018). 

 

Selvom forholdet til USA har været udfordret, er der ikke noget der tyder på, at det vil forværres 

inden for den nærmeste fremtid. USMCA har skabt grobund for en videreførelse af det 

handelssamarbejde der blev grundlagt med NAFTA, og der er gode udsigter til, at dette forhold 

vil vare ved. 
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11.3.3 Delkonklusion 

Herunder er de foregående afsnit i PIE analysen samlet i en oversigt. 

 

Figur 24 – PIE oversigt 

 

 

Der er fortsat en del politisk ustabilitet i Mexico, særligt omkring valg. Dette er synligt i 

statistikker vedrørende kriminalitet og korruption, og også i sammenligning med andre lande, 

placerer Mexico sig dårligt når det kommer til gennemskuelighed og sikkerhed. Den nuværende 

regering falder i popularitet, og det er muligt, at en mere socialistisk regering vil komme til 

magten ved valget i 2024. Der er stor ulighed mellem både køn og de forskellige regioner i 

landet, hvilket skaber en ubalance, som også kommer til udtryk i den økonomiske produktivitet. 

Nord er en mere moderne økonomi, har bedre uddannelsesmuligheder og en lavere forskel på 

rig og fattig. 

Mexico har oplevet en stærk vækst, som dog primært har været båret af urbanisering og 

byggeri. Den videre vækst skal bæres af bedre uddannelse samt fokus på udviklings- og 

forskningsmiljøer. Den kapital der investeres, både ekstern og intern, skal tilflyde disse 

aktiviteter, hvis væksten skal fortsætte. Dette er allerede et fokuspunkt for regeringen, og der 
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kan med fordel skabes mere konkurrence på det finansielle marked og gennemføres en 

simplificering af diverse regelsæt, hvorved graden af bureaukrati reduceres. Også bedre 

pasningsmuligheder for børn vil øge væksten, da det vil give flere, særligt kvinder, mulighed for 

at deltage på arbejdsmarkedet. 

 

Mexico er et godt sted for en virksomhed at placere sin produktion. Der er adgang til dygtige 

medarbejdere, som fortsat er relativt billige i arbejdskraft. Med landets økonomiske udvikling, 

vil lønniveauet stige, men det ser umiddelbart ud til, at dette kan have lange udsigter, hvilket i 

denne sammenhæng er positivt. Den politiske uro og den lave grad af sikkerhed bør tages med 

i betragtningerne når en virksomhed beslutter hvorledes produktion gribes an. Her tænkes på 

hvorvidt virksomheden selv bør foretage investeringen, eller udlicitere opgaven til en lokal 

partner. Den høje grad af korruption og det ustabile forhold til USA, er ligeledes faktorer som 

bør tages med i overvejelserne. 
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12 Strategiske overvejelser 

Som nævnt, har Furniture A/S allerede gennemgået en internationalisering, idet der i dag er 

skabt salg i mere end 80 lande, og etableret produktion i Kina. Hidtil har internationaliseringen 

fulgt den traditionelle form beskrevet af Johanson & Vahlne i 1977 (Johansonm Jan & Vahlne, 

Jan-Erik, 1977) som The Establishment Chain. Efter etablering i hjemlandet Danmark, var første 

marked Sverige, der kulturelt og sprogligt, foruden geografisk, ligger tæt på Danmark. Som 

Ronen & Shenkar (Ronen, Simcha & Shenkar, Oded, 2013) beskriver, ligger Danmark og Sverige 

i samme kulturelle klynge, og det er naturligt for danske virksomheder, at søge den vej som 

første skridt i internationaliseringsprocessen. The Establishment Chain beskriver hvordan 

virksomheder tager små skridt, ved at starte med en lav grad af engagement i det pågældende 

land. Dette har også været tilfældet for Furniture A/S, der startede med en salgsagent i Sverige. 

Metoden har været benyttet i andre lande også, og virksomhedens investeringer i udlandet er i 

dag meget få. Virksomhedens ledelse har således valgt at holde investeringer i udlandet på et 

minimum, og dermed fravalgt de efterfølgende skridt i The Establishment Chain.  

 

Også på produktionssiden har virksomheden holdt investeringerne på et minimum, da de ikke 

selv har egen produktion. Produktion foregår primært i Kina, hvor der er indgået et samarbejde 

med en række producenter. Virksomheden påtager sig en relativ lav risiko i forbindelse med 

udlicitering af produktion, da det, som tidligere beskrevet, ikke er i produktionen 

værdiskabelsen sker. Værdiskabelsen sker i designafdelingen og i det samspil der er i de 

enkelte afdelinger som design, salg, lager og logistik samt produktion. Selvom Mudambis artikel 

(Mudambi, Ram, 2008) reelt omhandler videnstunge industrier, kan hans beskrivelser 

overføres fra teknologi til design. Design er ikke af natur videnstung, men i lighed med 

teknologisk R&D, er det en proces som er særdeles værdiskabende for virksomheden, og som 

ønskes hemmeligholdt indtil det pågældende produkt er udviklet. Mudambi beskriver 

virksomheders tendens til at holde de mest værdiskabende aktiviteter tæt og internaliseret, 

med henblik på at beskytte disse aktiviteter mod bestående og potentielle konkurrenter. 

Design, logistik, marketing og salg foregår alt sammen fra virksomhedens hovedkontor i 

Danmark, og det er således kun produktion som foregår uden for virksomhedens egen 

organisation og hjemland.  
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Virksomhedens ledelse har ad flere omgange forsøgt at skabe sig et marked i USA. Som nævnt 

er det endnu ikke lykkes på tilfredsstillende vis. Årsagen til at der ønskes en penetrering af det 

amerikanske marked, er det store potentiale der vurderes at ligge der, hvilket bakkes op af den 

markedsanalyse der er foretaget. Tidligere har virksomheden ikke været specifik og 

tilstrækkeligt dedikeret til at gennemføre aktiviteten, da indsatsen var begrænset til ansættelse 

af få salgskonsulenter uden en egentlig specifikation eller begrænsning af markedet. Nu har 

virksomheden besluttet, at Californien skal være fokus for virksomheden indsatser, og ledelsen 

er klar til at engagere sig yderligere gennem produktion nær markedet.  

Der er allerede skabt grobund for BtB salg gennem en større lokal partner. Dette samarbejde 

er opstået gennem et tilfældigt møde, som efterfølgende har resulteret i en god relation. Som 

Johanson & Vahlne beskriver i The Uppsala internationalization process model revisited: From 

liability of foreignness to liability of outsidership (Johanson, Jan & Vahlne, Jan-Erik, 2009), 

foretages valg af nye markeder i dag typisk via virksomhedens relationer. Det beskrives i denne 

artikel, at identifikation af nye muligheder sker som følge af tilfældig strategi karakteriseret ved 

arbejdsomhed, held, opmærksomhed og fleksibilitet. Dette er netop hvad der har været 

tilfældet hos Furniture A/S, hvor en relation i USA er skabt ved et tilfælde. Virksomhedens 

ledelse ønsker nu at bruge dette som springbræt til også at skabe salg på BtC markedet. Som 

katalysator for dette, bruges samarbejdet med den amerikanske partner, hvor Furniture A/S 

foruden egne erfaringer, også kan bruge samarbejdspartneren som sparringspartner.  

 

Motivet for virksomhedens ønske om at penetrere det amerikanske detail-marked er klart. Som 

Dunning beskriver (Dunning, John H., 2000), er der traditionelt fire motiver for en 

internationalisering, og for Furtiture A/S, er det en udvidelse af markedet. Bruges samme 

artikel i forbindelse med at træffe en beslutning vedrørende graden af investering, må 

aktiviteterne deles op i salg og produktion.  

Bruges OLI kriterierne i forbindelse med salgsaktiviteterne, ser vi at de kun i ringe grad er 

opfyldt. Al salg varetages i dag i Danmark med succes. Dette gælder både virksomhedens 

begrænsede direkte salg til detailkunderne og det mere betydende salg til forretninger og 

grossister. Salget er en værdiskabende aktivitet, og bør således ikke udliciteres. Spørgsmålet er 

reelt, om det kan håndteres fra Danmark eller ej. Ejerskabskriteriet er opfyldt, og lokal 

tilstedeværelse vil give virksomheden mulighed for, at opnå yderligere indsigt om det lokale 

marked samt den udvikling der måtte ske. Dette kan være skiftende præferencer og nye 
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tendenser hos kunderne, som vil være vigtig viden for virksomheden. Dette hænger naturligt 

sammen med de fordele der relaterer sig til den fysiske tilstedeværelse på markedet. Salg til 

butikker og grossister er afhængig af gode relationer, som er svære at bygge og dyrke fra 

Danmark. For at kunne lykkes med dette, er det nødvendigt at holde aktiviteten internt. Hvis al 

salg varetages af en lokal partner, vil virksomheden ikke kunne opnå samme viden om 

markedet eller opbygge relationer til kunderne. Hertil kommer også den store tidsforskel, som 

vil gøre det udfordrende at have vedvarende kontakt til en eventuel partner samt at servicere 

kunder. Organisatorisk ser vi her en klassisk Center-for-global model (Bartlett, Christopher A. 

& Beamish, Paul W., 2014 [2004], side 374 - 380), hvor udvikling sker på hovedkontoret, 

hvorfra produkter introduceres til hele verden. Det er dog vigtigt, at viden om det lokale 

marked med hensyn til udvikling i kunders præferencer, når tilbage til hovedkontoret, så 

virksomheden kan reagere.  

Med hensyn til produktion har motivet mere karakter af lokationsmæssige fordele som ønskes 

opnået. Time to market er et vigtigt parameter, ligesom den fysiske afstand grundet 

transportomkostninger, også er en prioritet. Der er dog reelt ikke afgørende fordele ved selv at 

eje produktionsfaciliteterne, og aktiviteten er ikke nødvendig at internalisere. Hill et al. 

beskriver (Hill, Charles W. L., Whang, Peter & Chan Kim, W., 1990) at ejerskab kan udbyttes 

med udlicitering når behovet for kontrol er lavt, hvilket er tilfældet for Furniture A/S. De 

eksogene risici i form af volatilitet på valutamarkedet og eventuelle politiske uroligheder giver 

incitament til at lade aktiviteten håndteres af en partner. Hertil kommer, at en lokal partner 

ikke lider af liability of foreignness, og har viden om den lokale kultur med videre. En lokal 

partner kan ligeledes fungere som et værn mod eksempelvis ekspropriation. En anden barriere 

som gør udlicitering mere attraktiv, er de store kulturelle forskelle (Hofstede, Geert, 1997), som 

vil gøre det svært for en dansk virksomhed at navigere hensigtsmæssigt. Barney (Barney, Jay, 

1991) beskriver fordele forbundet ejerskab som resurser i form af fysiske (herunder kapital), 

menneskelige og organisatoriske, hvilket Furniture A/S ikke besidder med hensyn til 

produktion. I lighed hermed beskriver Quinn og Hilmer (Quinn, James Brian & Hilmer, 

Frederick G., 1995) at det er kernekompetencer som udgør konkurrencemæssige fordele, og 

virksomhedens kompetencer ligger ikke inden for produktion. Virksomheden bør fokusere på 

de dele af værdikæden som vedligeholder og udvikler vigtige kompetencer, samt bevarer evnen 

til at skabe værdi.  
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Som nævnt er tilgangen til udvikling af nye produkter Center-for-global, og virksomheden har 

en opgave i, at sikre sig at den viden der opbygges omkring det lokale marked i Californien 

bringes i spil i afdelingerne for både design, produktion og logistik. Dette vil give virksomheden 

muligheden for at reagere og eventuelt omstille sig til forandringer. Der kan eksempelvis være 

visse produkter som stiger i popularitet, hvilket vil skabe større pres på produktion og lager, 

eller det kan være nye tendenser med hensyn til design, som skal fortolkes i designafdelingen. 

Netop derfor er det vigtigt, at have lokale ansatte i Californien, og ikke blot en ekstern 

samarbejdspartner. Ligeså vigtigt er det, at der sker en effektiv overførsel af viden. I den 

forbindelse er det afgørende, at skabe og vedligeholde gode relationer til kollegaerne i 

Californien. Som Dana B. Minbaeva skriver (Minbaeva, Dana B., 2007), har det stor betydning 

for hvor effektivt viden kan overføres, at der er gode relationer mellem modtager og afsender. 

Når denne relation er stærk, reduceres betydningen af informationens kompleksitet. Det er 

således vigtigt, at der indføres tiltag, som styrker relationen mellem lande.  

Med hensyn til produktion i Mexico, er det fordelagtigt, at se på partnerskabet som langsigtet, 

da der vil være omkostninger forbundet med at skifte producent. Når eksempelvis møbler 

fremstilles, skal der udarbejdes en række værktøjer, som i visse tilfælde er specifikke for den 

pågældende producent, da den skal passe ind i produktionslinjen. Dyer og Singh (Dyer, Jeffrey 

H., & Singh, Harbir, 1998) beskriver at der ikke kan forventes en effektiv beskyttelse af aftalen 

mellem parterne gennem tredjepartshåndhævelse, og at uformelle og selvregulerende aftaler 

bør foretrækkes. Det handler således om at skabe et partnerskab som bygger på fælles 

investering og tillid samt incitament. Den lokale producent skal have tillid til samarbejdet og 

samtidig et incitament til at udføre et godt stykke arbejde. Sidstnævnte kan ske gennem en 

struktur, hvor producenten belønnes for at levere til aftalte tid og i aftalte kvalitet. 
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13 Konklusion 

Vedhæftet problemformuleringen er fem undersøgelsesspørgsmål, og efter opgavens analyse, 

kan disse nu besvares. Spørgsmålene er reelt allerede besvaret, og vil her blive opsummeret.  

 

Virksomheden har ikke en formuleret vision som er delt med medarbejdere og den 

omkringliggende verden. Dog har ledelsen besvaret, at deres vision er at levere bæredygtigt 

design i hele verden til konkurrencedygtige priser. Denne vision indeholder et mål om, at skabe 

salg i hele verden, og det amerikanske marked, er som bekendt næste destination for 

virksomheden. Ligesom det er tilfældet for visionen, er der ej heller en udtalt strategi. I 

interviews med ledelsen er det dog klart, at tilgangen til forretning, har været opportunistisk. 

Ledelsen overvejer de muligheder tilfælde relationer bringer, og søger i samme omgang for at 

undgå risici. Strategien har været, med mindst mulig investering, at skabe salg i det meste af 

verden. Dette er gjort ved at indgå samarbejde med eksterne partnere og undgå at etablere 

salgskontorer rundt omkring i verden. Bæredygtigheden er allerede et arbejdspunkt for 

virksomheden, og det er naturligt, at virksomheden forsøger at begrænse transport, ved at lade 

produktionen ske tættere på markedet. Virksomheden har ikke en reel tidshorisont, men der 

er alligevel en vis grad af urgency, og ledelsen ønsker at lykkes med penetrering af det 

amerikanske marked inden for en kort årrække.  

Forretningsgrundlaget er delt i to. Samarbejdet med den kinesiske producent bringer 

produktionsomkostningerne ned, og virksomheden har opbygget et renommé der gør den i 

stand til at tiltrække talent inden for design. Disse to faktorer er de væsentligste i 

værdiskabelsen for virksomheden, og selvom logistik, marketing og salg er vigtige funktioner, 

er det i design og produktion den reelle værdiskabelse ligger.  

Virksomheden har ikke formuleret en risikopolitik, men tilgangen til risiko bliver synlig i de 

interviews der er foretaget. Graden af investeringer er meget lav, og virksomheden ejer ikke 

aktiver uden for Danmark. Den tøvende tilgang til det amerikanske marked der er set tidligere, 

vidner også om høj risikoaversion. Såfremt virksomheden vælger at gennemføre planen om at 

indgå et samarbejde i Mexico og etablere et salgskontor i Californien, vil det være den største 

investering der er foretaget i udlandet.  
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Virksomhedens store styrke ligger i det samarbejde der er mellem afdelingerne. Særligt ved 

udvikling af nye produkter, hvor personer fra forskellige funktioner går sammen om at sikre 

godt design som kan bringes til markedet og sælges. Hvorfor dette samarbejde fungerer så godt, 

har ikke været muligt for ledelsen at svare på, og vidner om causal ambiguity. Den succes der 

er opnået historisk, er ligeledes med til at tiltrække talent, hvilket sikrer den fremtidige succes. 

En stor svaghed er den begrænsede ledelse. Virksomheden styres i alle funktioner af de to 

stiftere, og der er ikke en bestyrelse eller lignende, som kan være med til at vejlede og styre 

gennem nye udfordringer samt identificere potentielle gevinster. Selvom de stærke relationer 

virksomheden har til de kinesiske leverandører ses som en styrke, udgør dette forhold også en 

trussel. Der kan være situationer som besværliggør hjemsendelse af varer og som stiller 

virksomheden over for nye problemstillinger.  

 

Virksomheden indeholder i dag menneskelige resurser, der har gjort den i stand til at skabe 

salg i mere end 80 lande og udlicitere produktionen til en partner i et land meget forskelligt fra 

Danmark. Såfremt der opnås succes i Californien, vil det uden tvivl kræve ansættelse i både salg 

og kundeservice. Der er muligvis en vis slack i medarbejderstaben i dag, der vil gøre det muligt 

at håndtere en begrænset stigende aktivitet, men som det er nævnt, er det afgørende at have 

lokale ansatte. Virksomheden har dog allerede kompetencerne og erfaringen der skal til for at 

erobre et nyt marked og indgå en partnerskabsaftale med en udenlandsk producent. Der kan 

være lokale forhold som gør der fordelagtigt at søge kompetencer inden for marketing på det 

amerikanske marked. 

 

Californien er en stor økonomi med en voksende, veluddannet og ung befolkning. De fleste bor 

i byerne, og der er et stigende behov for boliger. Også Californiens erhvervsliv trives, og der er 

således god mulighed for salg til både private og erhverv. Præferencer inden for boligindretning 

kendes ikke, men aftalen med den amerikanske partner på kontraktmarkedet, samt antallet af 

udbydere af nordisk design tyder på, at det vil være muligt at afsætte virksomhedens 

produkter. Uddannelsesniveauet i staten stiger, og der investeres i udvikling af staten, hvilket 

sandsynliggør, at markedet også i fremtiden vil være attraktivt.  

 

Mexico har gennemgået en periode med væsentlig vækst. Dog er væksten aftagende som følge 

af, at landet er nået til vejs ende i den ekstensive vækst. Mexico er endnu ikke lykkes med at 
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flytte aktiviteterne og indsatsen over på områder som vil skabe den fremtidige vækst. Der er 

skabt bevidsthed i landet omkring denne udfordring, og reformer er udarbejdet, som skal 

hjælpe landet i den ønskede retning. Indtil nu, er planerne dog ikke gennemført, og der er stor 

uvished forbundet med, om landet lykkes med det.  

Mexico lider fortsat af stor ulighed med hensyn til rig og fattig, nord og syd samt mænd og 

kvinder, og hertil kommer landets udfordringer med organiseret kriminalitet og korruption. 

Der arbejdes forsat med at forbedre levevilkår for befolkningen, og der er en positiv udvikling 

på mange felter. 

Der er politisk uro i Mexico, der som et ung demokrati, fortsat kæmper med vold og dødsfald i 

forbindelse med eksempelvis valg. De positive reformer der er introduceret, risikerer at lide 

under denne politiske uro, særligt i forbindelse med den seneste udvikling, hvor den 

nuværende regering er blevet svækket. Dog ser det ud til, at samhandlen med USA kan 

fortsætte, da der er forhandlet en ny aftale USMCA.  

Det er ikke risikofrit at drive virksomhed i Mexico, og et samarbejde med en lokal partner må 

være at foretrække. Foruden at minimere investeringerne, vil dette beskytte virksomheden 

mod den politiske uro og eventuel ekspropriation. Varer kan fortsat flyttes til USA, og der er 

ikke tegn på, at dette vil ændre sig. Det vil dog være fordelagtigt at sprede produktionen på flere 

samarbejdspartnere med henblik på at reducere risikoen for fejlagtig eller manglende levering.  

 

Californien er et yderst attraktivt marked for Furniture A/S, både nu og i fremtiden. Der er risici 

forbundet med at lade produktionen ske i Mexico, men der er skabt stabilitet i samhandlen med 

USA, og der er ikke tegn på, at dette vil ændre sig. Mexico vil sandsynligvis lykkes med et skifte 

til Intensive vækst, men det ser for nuværende ud til at have lange udsigter, hvorfor det 

konkluderes, at landet vil kunne levere billig arbejdskraft også i fremtiden.  

 

Virksomheden bør etablere en salgs- og serviceorganisation i Californien, med henblik på både 

at kunne servicere markedet og opsamle information om udviklingen i markedet. Udvikling af 

nye produkter kan fortsat ske i Danmark, men informationen om markedstendenserne i 

Californien, vil være yderst nyttig. Det er vigtigt at der er en stærk relation mellem den danske 

organisation og den amerikanske, men ledelsen i Californien bør være lokalansat.  

Virksomheden kan med fordel indgå et samarbejde, med hensyn til produktion, med en række 

lokale producenter i Mexico. Aftalerne bør fokusere på et langvarigt forhold, og det er vigtigt, 
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at der skabes gensidig tillid. Derfor opfordres til en samarbejdsaftale, som fordrer tillid og 

incitament, frem for at forsøge at udarbejde komplekse kontrakter. Virksomheden kan med 

fordel ansætte en betroet, som bosætter sig i Mexico og håndterer samarbejdet med 

producenterne, i lighed med det virksomheden allerede har gennemført i Kina.   
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