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Executive summery 

This thesis focuses on the possibilities for JYSK in their fourth attempt to get into the Russian 

market. For decades, Russia has been an unobtainable market for JYSK, but to succeed in Russia it 

will be a strategic landmark for JYSK when it comes to their growth opportunities. The aim of this 

thesis is to investigate and understand the opportunities and threats in the furniture business in 

Russia.  

This thesis seeks out to analyze the Russian market with the purpose of entering the Russian market 

with five JYSK furniture shops that will give the Russian people the option of acquire JYSK 

Scandinavian design furniture.  

To start with, the thesis will analyze the external environment. The analysis will show how the 

formal and informal institutions work in Russia and from the analysis JYSK can conclude how to 

cope and navigate in the foreign market.  

Furthermore, the thesis analyzes the internal environment of JYSK in order to unveil its strengths 

and weaknesses of the company, when entering the Russian market.  Based on the internal analysis, 

JYSK can locate and improve the weaknesses in their value chain and optimize their marketing mix 

so they have a strong competitive advantage when entering the Russian market.  

The strategy for JYSK when entering the Russian market is based on the above analysis and shows 

JYSK should pursue a Differentiation Strategy because of having a unique Scandinavian Brand 

offering Scandinavian designed products. Also it´s essential for JYSK to follow a Cost Leadership   

Strategy to be able to penetrate the Russian market and gain market share. To follow these two 

strategies JYSK need to have full control of all activities in Russia, therefore the entry strategy for 

JYSK, should be Wholly-Owned FDI in Russia.  

The thesis concludes that JYSK should take advantage of the market opportunities in Russia.  
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1. Kapitel: Introduktion 

1.1 Indledning 

Denne opgave har til formål at analysere, hvordan JYSK kan etablere fysiske butikker på det russiske 

marked således, at den russiske middelklasse også får mulighed for JYSK’s gode tilbud på 

boliginteriør og således, at JYSK kan fortsætte sit indtog på nye markeder og øge sin omsætning.  

1.2 Baggrund 

Jeg arbejder til dagligt som handelsskolelærer og havde i efteråret 2019 sammen med 100 elever, 

fornøjelsen af et virksomhedsbesøg hos JYSK i deres hovedsæde i Brabrand. Ved besøget fortalte 

JYSK blandt andet om virksomhedens mange butikker rundt om i verdenen, hvordan de åbner ca. 2-

3 nye butikker om ugen, og at målet er 5000 fysiske butikker på verdensplan. JYSK fortalte også om 

deres fejlslagende forsøg på at erobre det kinesiske marked og om deres plan om at komme ind på 

det russiske marked i fremtiden. Siden besøget hos JYSK i Brabrand har jeg med stor interesse fulgt 

JYSK fra sidelinjen. Derudover har vi som handelsskole ofte brugt JYSK som case-virksomhed i 

eksamensopgaver.   

Motivationen til min opgave ligger i min beundring for JYSK, der med en strategi baseret på fysiske 

butikker, år efter år formår at skabe en rekordomsætning, på trods af en general nedgang i antallet af 

fysiske butikker i detailbranchen, både i Danmark og i Europa.  

Siden JYSK startede i 1979 med den første butik i Århus, har JYSK nået mange mål. Det seneste mål 

var at være tilstede i alle større lande inden for Europas grænser. Det mål nåede JYSK i 2019 med 

deres butik i Irland. I dag er JYSK tilstede i mere end 52 lande, har i alt åbnet mere end 2.800 butikker 

og beskæftiger mere end 23.000 ansatte på verdensplan. Ud over de kendte JYSK-butikker har JYSK 

købt og driver i dag boliginteriørbutikkerne IDEmøbler, ILVA, Bolia, ID design og 

Sengespecialisten. JYSK har også investeret vertikalt og købt nogle af deres egne leverandører, så 

som Scancom havemøbler i Vietnam samt Nordens største nonfoodvirksomhed, Schou Company, 

beliggende i Danmark.  

For at kunne levere varerne hurtigt til kunderne og til JYSK-butikkerne, har JYSK optimeret sin 

værdikæde. Blandt andet har virksomheden investeret massivt i logistik ved at bygge højteknologiske 

distributionscentre i Danmark, Bulgarien, Tyskland, Polen og endnu et nyt i Ungarn, der åbner i 2023.  
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Hovedstrategien er fortsat at åbne fysiske butikker, men onlinesalget går også forrygende hos JYSK 

og udgør i dag 7% af omsætningen. Forud for de fine tal for onlinesalget, ligger en massiv investering 

på 500 millioner kroner i JYSKs IT-platform. Gennem investering i ny IT-platform, højteknologiske 

robotstyrede distributionslagre strategisk placeret i Europa, samt fortsat åbning af nye butikker på 

eksisterende og nye markeder, er JYSK i gang med at fremtidssikre sig en plads blandt de førende i 

branchen, 

 

1.3 Kriterier for empirisk objekt 

Da jeg ikke er ansat hos JYSK vil mit empiriske grundlag først og fremmest være baseret på sekundær 

data i form af avisartikler om virksomheden og databaser via CBS bibliotek, som danner fundamentet 

for fakta om Rusland og dets forbrugere. Derudover har jeg gennemført et interview med JYSKs 

Expansion Director Mikael Albæk Kristensen.  

Udover almindelig sekundært empirisk data fra artikler og databaser og primær data fra interview har 

jeg været i dialog med den danske ambassade i Rusland, som har været behjælpelig med diverse 

rapporter om det russiske marked.  Den danske ambassade i Rusland hjælper blandt andet danske 

virksomheder, der ønsker at lave forretning i Rusland med råd og vejledning.  

 

1.4 Virksomhedsportræt 

JYSK fejrede sit 40 års jubilæum i forbindelse med åbningen af virksomhedens første butik i Irland i 

april 2019. Det var samtidigt en kæmpe milepæl, da Irland var det sidste land JYSK manglede for at 

være repræsenteret med fysiske butikker i hele Europa.  

2019 var også året hvor den karismatiske og folkekære JYSK stifter Lars Larsen tabte kampen til 

kræft og gik bort. Selvom Lars Larsen ikke sidder ved bordenden længere, lever Lars Larsens 

ambition om, at JYSK skal være den mest udbredte og indbringende kæde af butikker videre. I 2019 

ændrede JYSK sin organisation ved at sammenlagde de to enheder, JYSK Nordic og DÄNISCHES 

BETTENLAGER, til én enhed, One JYSK, med det formål at styrke JYSK ved at gøre tingene ens i 

alle lande.  

JYSK har i dag 2.877 butikker og 23.000 medarbejdere fordelt i 52 lande i hele verdenen. Blandt de 

største markeder er Tyskland og Polen. JYSK har over de seneste år haft en imponerende vækst. 
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Omsætningen er steget med 6% fra kr. 26,636 milliarder i 2018 til kr. 28,315 milliarder i 2019, hvilket 

begge år var omsætningsrekord. Overskuddet derimod er faldet med i alt 7,73 % fra 2018 til 2019, 

fra et overskud på 3,530 milliarder DKK til 3,257 milliarder DKK i 2019. Faldet skyldes dels de store 

investeringer i IT, der skal sikre, at virksomheden er blandt de førende, når det gælder mulighederne 

inden for onlineshopping samt øgede lønomkostninger i Central- og Østeuropa. Derudover har der 

været omkostninger i forbindelse med åbning af 175 nye butikker og et nyt distributionscenter i 

Bulgarien1.   

 

1.5 Hvorfor Rusland 

JYSK har over de seneste 10 år skabt en imponerende vækst og dækker i dag alle støre lande i Europa 

blandt andet med 230 egne butikker i Polen og 58 butikker i Ukraine samt 5 franchisebutikker i 

Hviderusland. Fælles for de 3 lande er, at de grænser op til Rusland. Derudover har landene mange 

lighedspunkter med Rusland, især befolkningen og landenes kulturer. Det er derfor nærliggende at 

Jysk breder sig mod Rusland. Det har længe været et ønske for JYSK at komme ind på det Russiske 

marked. JYSK har tidligere forsøgt tre gange at komme ind på det Russiske marked, så fjerde gang 

skal være lykkens gang.  

JYSK nytiltrådte præsident og CEO Jesper Lund, tidligere partner i PWC, betegner - med 

udgangspunkt i JYSKs succes i Polen, Ukraine og Hviderusland - Rusland som det nye vækstmarked 

for JYSK. 2 

1.6 Problemidentificering 

Trods stor succes med 2.843 butikker på verdensplan, har JYSK ikke altid haft vind i sejlene. 

Virksomheden har i flere omgange forsøgt at komme ind på verdens tre største markeder, USA, Kina 

og Rusland, men det er endnu ikke lykkedes virksomheden at få fodfæste på disse markeder.  

JYSK har i mange år drømt om det russiske marked og faktisk gjort hele tre forsøg på at indtage det 

russiske marked.  Første gang kunne det ikke løbe rundt rent økonomisk. Anden gang væltede 

                                                 

1 https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-JYSK-det-foerste-regnskab-efter-

grundlaeggerens-doed 

 

2 https://www.berlingske.dk/virksomheder/lars-larsens-familieselskab-henter-topchef-hos-

revisorgigant 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-Jysk-det-foerste-regnskab-efter-grundlaeggerens-doed
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-Jysk-det-foerste-regnskab-efter-grundlaeggerens-doed
https://www.berlingske.dk/virksomheder/lars-larsens-familieselskab-henter-topchef-hos-revisorgigant
https://www.berlingske.dk/virksomheder/lars-larsens-familieselskab-henter-topchef-hos-revisorgigant
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finanskrisen drømmen og tredje gang brød konflikten mellem Rusland og Ukraine ud. Nu har JYSK 

sat ny dato for sit fjerde forsøg på at indtage Rusland. Den 30. april 2020 var det planen, at JYSK 

skulle åbne 5 testbutikker i Rusland.   

JYSK kan blandt andet se, at andre store udenlandske virksomheder, såsom svenske IKEA samt de 

to kæmpe franske detailvirksomheder Auchen og Decathlon, er lykkedes med at etablere store 

butikker, varehuse og centre i Rusland. Også den danske skovirksomhed, ECCO, har netop købt 215 

skobutikker i Rusland for 1 milliard kr.3 Så JYSK vurderer, at det også skulle være muligt for dem.  

Markedet i Rusland er enormt og komplekst. Rusland har en voksende middelklasse på mere end 100 

millioner borgere. Middelklassen er netop JYSK potentielle målgruppe. Derfor øjner JYSK store 

muligheder, hvis de kan åbne butikker i Rusland.   

Rusland er et kompliceret land for udenlandske virksomheder at drive forretning i. JYSKs tidligere 

erfaringer på det russiske marked, viste udfordringer med toldsatser og certifikater. Konkurrenten, 

IKEA, har haft lignende udfordringer, herunder med bestikkelsessager og er stødt på et russiske 

bureaukrati, hvor sagerne sander til og til tider kræver indgriben ”fra højeste sted”. 

JYSK kan imidlertid gøre brug af egne succesfulde erfaringer fra Ukraine, Hviderusland og Polen, 

som alle grænser op til Rusland. JYSK har henholdsvis 54 butikker i Ukraine, 5 i Hviderusland og 23 

i Polen.  

Men også JYSKs mindre gode erfaringer, kan virksomheden drage nytte af. Eksempelvis erfaringer 

fra dengang JYSK gik ind i Kina. Her var ambitionen 500 butikker, men efter 8 år i Kina, havde 

JYSK stadig ikke knækket koden for det rette butikskoncept til det kinesiske marked og JYSK måtte 

lukke sine 13 JYSK butikker i Kina. De kulturelle forskelle og måden, hvorpå kineserne handlede, 

var meget anderledes end den vestlige4. 

Det er således afgørende vigtigt, at produkterne i de fem JYSK testbutikker i Rusland er nøje tilpasset 

den russiske målgruppe.  

                                                 

3 https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-jysk-det-foerste-regnskab-efter-

grundlaeggerens-doed 

4 https://www.berlingske.dk/virksomheder/dyne-larsen-slaar-milliardrekord-igen-igen-det-er-den-

rigtige 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-jysk-det-foerste-regnskab-efter-grundlaeggerens-doed
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-afleverer-jysk-det-foerste-regnskab-efter-grundlaeggerens-doed
https://www.berlingske.dk/virksomheder/dyne-larsen-slaar-milliardrekord-igen-igen-det-er-den-rigtige
https://www.berlingske.dk/virksomheder/dyne-larsen-slaar-milliardrekord-igen-igen-det-er-den-rigtige
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Da JYSK endnu ikke er tilstede i Rusland, vil jeg med min opgave finde frem til, hvilke udfordringer, 

der kan være ved at åbne JYSK butikker i Rusland samt give mit bud på en markedsføringsplan med 

forslag til, hvilke tiltag, der skal foretages for, at virksomheden kan få succes på det russiske marked.   

 

1.7 Problemformulering  

Hvilken markedsføringsproces skal JYSK følge de næste 5 år for at opnå overskud på det russiske 

marked? 

1.8 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke makroøkonomiske forhold skal JYSK være opmærksom på i Rusland? 

2. Hvordan er markedet for boliginteriør i Rusland? 

3. Hvordan sikrer JYSK, at tilstedeværelsen i Rusland lever op til egne værdier og CSR 

politik?  

4. Hvordan ser et 5 årigt estimeret resultatbudget ud for JYSK i Rusland? 

5. Hvilken strategi skal JYSK følge i Rusland? 

6. Hvordan vil det mest optimale marketingmix se ud for JYSK i Rusland? 

 

1.9 Afgrænsning 

Min afgrænsning har til formål at belyse, hvilke fravalg, der er foretaget og som også kunne have 

været oplagte fokusområder for opgaven. Jeg har fra valgt nogle alternative indgangsvinkler for at 

snævre fokus ind på at kunne besvare min problemformulering bedst muligt.   

Lars Larsen Group dækker også over andre forretningskoncepter. Ud over JYSK, ejer og driver 

koncernen, IDE Møbler, ILVA og Sengespecialisten. De nævnte virksomheders forretningskoncepter 

henvender sig til andre målgrupper end JYSK. Rusland kan muligvis også være interessant for de 

andre forretningskoncepter, men jeg har valgt at afgrænse opgaven til kun at omhandle JYSK 

forretningskoncept på det russiske marked.  

Opgaven begrænser sig til kun at omhandle JYSKs indtræden på det russiske marked. Som nævnt i 

beskrivelsen af virksomheden JYSK, så udvider JYSK med cirka tre nye butikker om ugen, både på 

nye og eksisterende markeder. Det kunne have været relevant også at kigge på andre potentielle 
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markeder så som Israel og Tyrkiet. Men opgaven er afgrænset til kun at omhandle JYSK på det 

russiske marked.   

Corona-krisen har ramt hele verdenen de seneste 2 måneder og har vendt op og ned på 

verdensøkonomien. Jeg har valgt at afgrænse opgaven således, at den indflydelse Corona-krisen har 

haft på verdensøkonomien, herunder den russiske økonomi, ikke behandles i opgaven. Årsagen er, at 

det er sparsomt med opdateret data om Rusland og de fremtidige prognoser er endnu for usikre til at 

kunne danne grundlag for JYSKs adfærd i Rusland. Jeg vil dog kommentere på Corona-krisen i min 

refleksion sidst i opgaven.  

 

2. Kapitel: Det metodiske fundament 

 

2.1 Opgavestruktur 

Opgavens opbygning er illustreret i nedenstående figur 1. Opgaven er inddelt i fire afsnit. Forud for 

det første afsnit er et Executive Summery, der på engelsk beskriver opgavens hoved indhold. 

Nedenstående figur skal være med til at danne et overblik over opbygningen af hovedopgaven. Afsnit 

1 består af en introduktion til virksomheden JYSK, baggrund for det empiriske objekt, 

problemidentifikation der fører til en problemformulering med dertilhørende undersøgende 

arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene kan ikke stå alene, men de vil være et gennemgående 

grundlag for opgaven,  danne den røde tråd for opgavens opbygning og føre læseren til en konklusion, 

der vil være opgavens svar på problemstillingen. Derudover en afgrænsning, der skærper opgavens 

fokus. Afsnit 2 indeholder de teoretiske og metodiske aspekter, der anvendes i opgaven. Her nævnes 

de teorier, er danner grundlag for arbejdsspørgsmålene samt en begrundelse for, hvorfor netop disse 

teorier er valgt. Afsnit 3 udgør opgavens analysedel, som er inddelt i Makroniveau, der forklarer 

JYSKs omverden i Rusland, herefter Misoniveauet, der beskriver brancheforholdene på det russiske 

marked. Dertil kommer Mikroniveauet, der analyserer, hvilke områder JYSKvirksomheden skal have 

fokus på, når den indtager det russiske marked. Det sidste punkt i analysedelen er et samlet overblik 

over, hvilke strategiske tiltag JYSK bør foretage. Afsnit 4 indeholder en konklusion, der besvarer 

problemformuleringen. Konklusionen vil bestå af anbefalinger og strategier til, hvordan JYSK opnår 

overskud med sine butikker inden for 5 år på det russiske marked.  
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2.2 Undersøgelsesdesign  

I dette afsnit vil jeg redegøre for den videnskabsteoretiske vinkel samt den metodiske tilgang til 

projektet.  

Efter en grundig introduktion til problemfeltet, har jeg udarbejdet en problemformulering, som er en 

undren, jeg vil forsøge at finde svar på.   

I projektet tages der udgangspunkt i en deduktiv tilgang, hvor teorien er udvalgt på forhånd. Det vil 

sige, at jeg forsøger at efterprøve teorierne ud fra den indsamlede empiri.  

Empirien består af andres erfaringer, som jeg finder i sekundær kvantitativ data fra fagbøger, artikler 

og databaser. Herudover vil jeg indhente kvalitative data ved at fortage semistrukturerede, 

individuelle interviews med en nøgleperson fra JYSK. 

Spørgsmålene i interviewguiden vil afspejle den udvalgte teori og søge at besvare 

problemformuleringen ud fra en fænomenologisk, videnskabsteoretisk vinkel.  

Den fænomenologiske vinkel tager udgangspunkt i Heidegger, som med sin udlægning af den 

fortolkende fænomenologi er bevidst om, at forskeren altid vil gå til feltet med en vis forforståelse. 

Denne forforståelse er jeg bevidst om, men ud fra den fænomenologiske tilgang, vil forforståelsen 

sættes i parentes og jeg vil undersøge feltet med en åbenhed for, hvad der bliver talt frem i de 

kvalitative interviews5. 

2.3 Litteratur og informationssøgning 

Berlingske.dk har været mit foretrukne medie til at skaffe viden om JYSK. Jeg har derfor støvsuget 

Berlingske Tidendes database for alle relevante artikler om JYSK. Artiklerne fra Berlingske er 

herefter suppleret med artikler fra diverse medier fundet via Infomedia for netop at være kildekritisk 

og gøre grundlaget for min analyse så pålideligt som mulig.  

Derudover har jeg fundet JYSK’s hjemmeside meget informativ. JYSK har en offentligt tilgængelige 

personaleavis under navnet goJYSK.com, hvor alle interne nyheder, som også har en 

markedsføringsværdi for JYSK, bliver slået op. På JYSK’s hjemmeside finder man ligeledes JYSK’s 

seneste årsrapport, der giver et godt statusbillede af virksomheden.  

                                                 

5 Juul, S 2012:121 
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Derudover er CBS Library benyttet, hvilket giver adgang til eksempelvis The Economist, der giver 

god beskrivelse af landeinformation og Euromonitor, der beskriver forbrugere og brancher.  

Faglitteraturen fra pensum indgår selvfølgelig også samt de mange Power Points og artikler, der er 

udleveret igennem seneste 2 år på CBS.  

2.4 Teorivalg 

For bedst muligt at besvare problemformuleringen, har jeg udvalgt en række teorier og modeller til 

analyse af de enkelte arbejdsspørgsmål. Opgaven vil være deduktiv, hvor der tages udgangspunkt i 

eksisterende teori for herefter at indsamle den empiri, der kan indpasses i teorierne. På den måde kan 

jeg få be- eller afkræftet opgavens hypoteser.  

Min teoretiske referenceramme vil være bygget op omkring en makro-meso-mikro tankegang6  

 

 

 

 

 

 

 

Først vil jeg beskrive makroniveauet, som er en beskrivelse af de eksterne forhold med fokus på 

Rusland. Herefter vil jeg beskrive Mesoniveauet, som er beskrivelse af forbrugerne og 

konkurrenterne med særlig vægt på boliginteriørmarkedet i Rusland. Det sidste analyseniveau er 

Microniveauet, som er en beskrivelse af de interne forhold på virksomheden.  

Med udgangspunkt i mine 6 arbejdsspørgsmål, vil jeg nedenfor beskrive, hvilke modeller og teorier 

jeg vil anvende. Jeg vil først forklare, hvorfor modellen/teorien er valgt og herefter, hvad jeg forventer 

anvendelsen af modellen/teorien vil frembringe.  

 

                                                 

6 Kurt Dopfer, John Foster & Jaseon Potts, Micro-Meso-Macro 

Mikroniveau 

Misoniveau

Makroniveau 
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2.5 Teorier anvendt på makroniveauet  

Vækstmodellen 

Til at analysere væksttilstanden i Rusland og dermed om Rusland er et attraktivt land for JYSK at 

bevæge sig ind på, anvender jeg Niels Myginds vækstmodel. Med vækstmodellen kan jeg analyse de 

drivkræfter, der skaber vækst i landet, drivkræfterne for vækst er (L) arbejdskraft, (Q) uddannelse, 

(E) økonomi, (T) teknologi og (R) naturressourcer.  

Væksten i Rusland vil afhænge af, hvor effektivt Ruslands institutioner er i stand til at kombinere og 

udnytte landets drivkræfter, hvilket måles i TFP (Total Factor Productivity). Med vækstanalysen vil 

jeg kunne fortælle om Rusland er et attraktivt vækstland for JYSK at bevæge sig ind på7.  

PIE 

For bedre at forstå det russiske samfund har jeg anvendt Niels Mygens PIE model frem for den 

klassiske PESTLE model. Det skyldes de store forandringer, der har været i Ruslands institutioner 

over de seneste 30 år, hvor landet er gået fra planøkonomi til et demokratisk land med 

markedsøkonomi. Hvor PESTLE modellen mere fungerer som en tjekliste for Political, Economic, 

Socio-economic, Technological, Legal and Environmental forhold, går PIE modellen skridtet videre 

og beskriver de dynamiske sammenhænge mellem elementerne, hvilket er essentielt for at forstå, 

hvordan Rusland fungerer.  

PIE-modellen håndterer både de formelle og uformelle institutioner.  

I forbindelse med JYSKs ønske om at komme ind på det russiske marked, er det væsentligt at skabe 

det bedst mulige overblik over de makroøkonomiske forhold i Rusland. Til det  har jeg valgt at 

anvende analyseværktøjet PIE8.  

PIE-modellen fokuserer på Politik, Institutioner og Økonomi. Det er de politiske og økonomiske  

institutioner, der definerer spillereglerne mellem befolkningen og det omgivende samfund.  

                                                 

7 Mygind Niels, A simple Growth Model, PIE-Book, working paper fra pensum.  

8 Mygind Niels, The PIE-Model: Politcs-Institutions-Economy, CEES Working paper no 67.  
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PIE-modellen beskriver de væsentlige faktorer i Rusland. PIE-modellen beskriver landets lovgivning, 

regeringsmæssige forhold samt politisk stabilitet. PIE-modellen kaster ligeledes lys over landets 

institutionelle forhold, økonomiske situation og socioøkonomiske forhold.  

Det er almindeligt kendt, at der er korruption i Rusland, med PIE analysen vil jeg forsøge at beskrive 

omfanget af korruption i Rusland samt om det er muligt som udenlandsk virksomhed at drive 

forretning i Rusland uden brug af bestikkelse.  

Hofstedes kulturdimensioner 

Ud over Niels Myginds Vækst-model og PIE-modellen vil jeg supplere makroanalysen med en 

analyse af de kulturelle forskelle, som JYSK skal være opmærksom på. Da JYSK er en global 

virksomhed, vil jeg i min kulturanalyse ikke tage udgangspunkt i den danske kultur, men derimod de 

russiske nabolande Ukraine, Hviderusland og Polen, hvor JYSK allerede og med stor succes, har 

butikker.  

Ydermere vil jeg anvende nedenstående link til ”Negotiating International Business”9  Dette link kan 

kaste lys over, hvilke aspekter man, som forhandler, skal være opmærksom på ved forhandling eller 

eventuelt samarbejde med et konkret fremmedland. I nærværende tilfælde, kan jeg - ved hjælp af 

linket -  danne et billede af, hvordan den gennemsnitlige russer er til at forhandle og samarbejde med.  

2.6 Teorier anvendt på Mesoniveauet  

Porters Five Forces 

Portes Five Forces er en brancheanalyse, der beskriver konkurrenceforholdene for salg af 

boliginteriør på det russiske marked. Med Porters Five Forces er det muligt at analysere 

konkurrencesituationen med henblik på at udarbejde min markedsføringsstrategi for JYSK.  

Med Porters Five Forces vil jeg beskrive de russiske forbrugere og udbuddet af konkurrerende 

virksomheder, der forhandler tilsvarende eller lignende produkter inden for boliginteriør.  

Porters Five Forces beskriver den industrielle struktur via fem centrale emner:  

 Konkurrencen blandt de eksisterende boliginteriørudbydere i Rusland 

                                                 

9 

http://www.leadershipcrossroads.com/resources/books/negotiating_international_business/country_

sections.asp? 

http://www.leadershipcrossroads.com/resources/books/negotiating_international_business/country_sections.asp
http://www.leadershipcrossroads.com/resources/books/negotiating_international_business/country_sections.asp
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 Truslen fra nye indtrængere; hvordan er adgangsbarriererne og er det svært at komme ind på 

markedet som ny virksomhed?  

 Truslen fra substituerende produkter 

 Kundernes forhandlingsstyrke 

 Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Porters Værdikæde  

Til at beskrive de interne forhold hos JYSK, vil jeg benytte analysemetoden, Michel E. Porters 

værdikæde.  

Jeg har tilladt mig at modificere Porters værdikæde en lille smule, da JYSK hverken er en ren 

detailvirksomhed eller produktionsvirksomhed, men en blanding af begge dele. Derfor har jeg ændret 

lidt i de to første primæraktiviteter så modellen passer til JYSK.  

Gennem Porters værdikæde identificeres og vurderes JYSK’s ressourcer og de kernekompetencer, 

der skaber værdi for kunderne. Værdikæden belyser altså de aktiviteter hos JJYSK, som sikrer de 

nødvendige konkurrencemæssige fordele.  

På baggrund af brancheanalysen og værdikæden bliver det muligt at klarlægge virksomhedens 

kritiske masse, altså om JYSK har den rette volumen påkrævet for overhovedet at kunne begå sig på 

det russiske marked.  

Code of Conduct CSR 

JYSK har i stedet tilsluttet sig den internationale sammenslutning Amfori BSCI10 som er et fælles 

Code of Conduct bestående af ansvarlig forretningsførelse herunder forbud mod  korruption hos de 

fabrikker, der leverer produkter til JYSK. Dette Code of Conduct er imidlertid kun gældende på 

leverandørsiden og således ikke, når JYSK åbner egne butikker i udlandet.  

Rusland er blandt verdens mest korrupte lande. Derfor er det væsentligt at belyse den korruption, 

JYSK kan møde på vej ind på det russiske marked. Ved hjælp af organisationen,Transparency 

Internationals analyser, vil jeg belyse omfanget af korruption i Rusland, hvor korruptionen findes, 

om korruptionen kan komme i konflikt med JYSK’s tilstedeværelse i Rusland, samt hvilke 

modforanstaltninger JYSK kan foretage for at undgå at blive involveret i korruption.  

                                                 

10 https://JYSK.dk/etisk-og-social-ansvarlig-produktion 
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Value ”smilet” Mudambi (2008) 

Til at beskrive JYSK’s styrke i deres værdikæde, vil jeg også komme ind på ”Internationale 

strategiske valg ved Mudambi (2008)”. Mudambis Value ”smilet”, kan afdække JYSK’s 

konkurrencemæssige fordele, da de også har optimeret vertikalt ved FDI i udlandet.  

Her kan Mudambis Value ”smilet” anvendes til at forklare, hvordan værdikæden kan optimeres ved 

at tilføre ekstra ressourcer til forskning & udvikling og markedsføring og salg.  

Business Model Canvas Osterwalder & Pigneur 

Til at beskrive JYSKs forretningsmodel, vil jeg anvende Business Model Canvas. Modellen  kan 

forklare, hvordan JYSK håndterer alle sine aktiviteter til at kunne skabe, levere og fastholde 

produkter, der skaber værdi for kunden.    

2.7 Teorier anvendt på Mikroniveauet 

SWOT 

SWOT-analysen består af en analyse af JYSKs interne og eksterne forhold. Med SWOT-analysen 

identificeres først de interne forhold, som består af JYSK’s styrker, som bør udnyttes og dernæst 

JYSK’s svagheder, som kræver ekstra opmærksomhed.  

SWOT-analysen identificerer også JYSK eksterne forhold. Her vil konklusionerne fra PIE og Porters 

Five Forces indgå og kategoriseres i muligheder og trusler.   

TOWS 

TOWS-matricen tager udgangspunkt i JYSK’s stærke og svage sider samt de kortlagte muligheder 

og trusler. På den baggrund er det muligt at sammenfatte en handlingsplan i en prioriteret rækkefølge.   

Når TOWS-matricen sammenfattes, kan den give indikationer for, hvilke fremadrettede tiltag JYSK 

bør foretage.  

Målformulering 

På baggrund af JYSKs egne tal og interview med Expansion Director, Mikael Albæk Kristensen, 

gives et bud på økonomiske og markedsføringsmål for JYSK i Rusland.  
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2.8 Teorier og modeller anvendt til Strategier  

Trade-off modellen 

Ved hjælp af Trade-off modellen er det muligt at finde frem til, hvilken form for ”entry mode” JYSK 

skal vælge, når virksomheden åbner butikker i Rusland.  

Trade-off modellen forklarer fordele og ulemper ved Licens (Franchise), Joint Ventures og 

datterselskaber (wholly owned subsidiary). Ved at perspektivere modellen i forhold til russiske 

forhold og JYSK’s forretning, vil jeg kunne nå frem til den mest fordelagtige anbefaling.  

Dunnings eklektisk paradigme – OLI modellen 

Denne analysemetode anvendes hovedsageligt, hvor produktionsvirksomheder overvejer FDI. Jeg har 

valgt at benytte metoden, selvom JYSK er en detailvirksomhed. Modellen kan nemlig vise om det er 

fordelagtigt for JYSK at gå ind på det Russiske marked eller om virksomheden bør afholde sig fra 

det. Analysen belyser tre hovedområder:  

 Ejerskabsfordele, dvs. fordele ved at JYSK ejer egne butikker, herunder den knowhow om 

markedet, som virksomheden får gennem ejerskab.  

 Lokationfordele, såsom billig arbejdskraft, billig energi og transport.  

 Internaliseringsfordele, dvs. økonomisk fordelagtige forhold ved at være til stede i det 

pågældende land sammenlignet med salg via eksport og nethandel.  

An Eclectic Theory of the choice of international entry mode, “Hill, C.W.L Hwang, P & Kim W.C 

(1990), Strategic Management Journal”  

I nærværende opgave vil jeg ligeledes inddrage teori fra ovenstående artikel af Hill mfl.   

Teorierne berører en række meget relevante forhold, der kan bidrage til at kvalificere JYSKs 

beslutning om, hvilken strategi, virksomheden skal vælge for åbningen af dens fire første butikker i 

Rusland.  

Teorierne bygger på følgende mulige måde at starte butikker op i Rusland:  

 Franchise; franchisetager får licensrettigheder til at åbne en JYSK butik i Rusland mod 

betaling af franchisegebyr og pligt til at følge JYSK’s franchiseregler.    

 Partnerskab; samarbejde med en eksisterende virksomhed, der allerede er etableret i Rusland.   

 Selvejet datterselskab; hvor JYSK ejer og drifter butikkerne 100%.   
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Der er fordele og ulemper knyttet til alle ovennævnte muligheder, afhængig af JYSK’s situation i 

Rusland.  Derudover belyser artiklens teorier nogle af de risici, der er forbundet med at komme ind 

på et nyt udenlandsk marked. Forfatterne fremhæver særligt følgende forhold:  

 Kontrol 

 Omkostninger 

 Afkast 

 

Hill mfl.’s teori analyserer virksomhedens omgivelser bestående af nedenstående variabler, som er 

afgørende for, hvor stort et engagement JYSK skal gå ind i Rusland med. Variablerne består af:  

 Generel politisk risiko; er landet politisk stabilt  

 Virksomhedens ejerskabskontrol over tilstedeværelsen; mulighed for indgriben i driften 

 Operationsrisiko; kan virksomheden styre priser og udbud af produkter 

 Pengestrømme og valuta; kan virksomheden trække penge ud af landet og er kursen stabil 

Ved brug af både OLI modellen og Hill mfl.’s teorier, vil jeg kunne nå frem til et velbegrundet bud 

på, hvordan JYSK skal komme succesfuldt ind på det russiske marked. 

Porters Generiske strategi  

Til at beskrive JYSKs konkurrencemæssige, strategiske fordele, anvendes Porters generiske strategi-

model. Modellen skal vise, hvilken konkurrencemæssig strategi, der skal gennemsyre hele JYSK 

virksomheden.  

Ansoffs vækstmatrix 

Vækststrategien skal være JYSKs langsigtede planlægning inden for produkter og markedet, som skal 

sikre JYSK opfyldelse af de økonomiske og markedsføringsmæssige vækstmål.  

Marketingmixet De 7 P’er 

Til at beskrive JYSKs markedstilbud til de russiske kunder bruges De 7 P´er. Metoden består af en 

beskrivelse af selve produktet, prisen, distributionen (place), promotionen, personalet, processerne 

og de fysiske rammer (physical evidence). De 7 P’er udgør det samlede marketingmix, som JYSK 

kan justere på, for at ramme de russiske kunder bedst muligt.  
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JYSK er en detailforretning, hvor service er et af de vigtigste parametre til at differentiere sig fra 

konkurrenterne. Derfor er de grundlæggende 4 P’er; produkt, pris, place og promotion suppleret med 

de 3 ekstra P’er; personale, physical evidence (JYSK’s fysiske rammer/deres butikker) og processer. 

Alle 7 P’er er relevante konkurrenceparametre, som JYSK skal have fokus på.  

De 7 P’er vil give et klart billede af hvad de russiske kunder kan forvente når de går ind i en russisk 

JYSK butik.  

 

3. Kapitel: Makroanalyseniveau 

Opgavens makroanalyse baseres på (Mygind, CBS Learn 2016) Vækstmodellen. Vækstmodellen vil 

vise den forventede udvikling for Rusland over de næste 5 år. Jeg vil tage udgangspunkt i de 

forudgående år og samt den forventede fremtidige udvikling.   

Efterfølgende vil jeg anvende Niels Myginds PIE-analyse til at belyse, hvilke væsentlige faktorer, der 

har betydning for JYSKs FDI på det russiske marked. Niels Myginds model beskriver landets 

lovgivning, regeringsmæssige forhold samt landets politiske stabilitet.  

PIE modellen vil også kunne kaste lys over de russiske institutionelle forhold, landets økonomiske 

situation og socioøkonomiske forhold.  

Den russiske kultur spiller en vigtig rolle for JYSKs markedsføringsstrategi, medarbejdere og 

samarbejdspartnere. Derfor vil jeg ved hjælp af Hofstedes kulturdimensions beskrive den russiske 

kultur.  

3.1 Vækstmodellen  

I nedenstående tabel har jeg indsamlet data11 til at kunne analysere den russiske vækst ud fra Niels 

Myginds vækstmodel.  

                                                 

11 Country Report, Russia, Economist Intelligence Unit, 29. Marts 2020 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports 

https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/analysis/tab 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/analysis/tab
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Kilder: Euromonitor, Economist Intelligence Unit, World Bank 

Et lands vækst måles ofte i landets BNP. BNP fortæller, hvor produktivt landet er. I tabellen fremgår 

det tydeligt, at det russiske BNP har lavet et stort hop fra 1,2 % i 2019 til 1,7% 2020, hvilket også 

vækker optimisme for BNP i de næste år frem, dog med et lille fald i 2024, hvilket kan forklares med, 

at Putin kun kan sidde som præsident frem til 2024. Præsidentvalget forventes at give lidt ustabilitet. 

Prognosen for det russiske BNP forventes dog at være stabil de næste 4 år.  

Ud over BNP, har jeg anvendt Niels Myginds vækstmodel til at analysere væksten i Rusland. I 

ovenstående skema, har jeg plottet Niels Myginds vækstelementer ind og fundet de tal, der bedst 

indikerer væksten i hvert vækstelement. Vækstmodellen bygger på 6 væsentlige elementer, som er 

afgørende for, hvordan væksten vil se ud i de kommende år.  

L - (Labor) Arbejdsmarkedets vækst 

Hvor stor er arbejdsstyrken i Rusland? For at besvare dette, skal man både kigge på den kvantitative 

styrke, det vi sige, hvor mange mennesker, der kan arbejde i Rusland. Derudover er det væsentligt at 

kigge på den kvalitative arbejdsstyrke, altså hvor godt er arbejdsstyrkens uddannelsesniveau? I dag 

er der knap 144 millioner indbyggere i Rusland, men befolkningens størrelse forventes at falde med 

mere end 4% frem til 2030. Det skyldes, at fødselstallet har været relativ lavt samtidig med, at 

dødeligheden har været stigende. Det er især aldersgrupperne mellem 0 - 9 år, derforventes at falde 

med 19.9%. Befolkningsgruppenmellem 20 - 29 år forventes at falde med 17,9% og 

befolkningsgruppen mellem 30 - 39 år forventes at falde med 29.6% i 2030.  
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Samtidig forventes befolkningsgruppen mellem 70 - 79 at stige med hele 

57,1% frem til år 2030, hvilket skyldes forbedrede levevilkår samt store 

fødselsårgange. Det betyder samlet set, at arbejdsstyrken bestående af 

befolkningsgruppen i alderen mellem 15 - 64 år, forventes at falde med 

6,1%. I 2017 var der 98,7 millioner indbyggere, men det tal forventes at falde 

til 93 millioner i 2030. En af de store udfordringer ved denne udvikling er 

især mangel på de unge mennesker, da det er de unge, der i langt højere grad 

tillærer sig ny den teknologisk viden og som i høj grad efterspørges af 

virksomhederne inden for teknologisektoren.  

Henover de seneste år, hvor landet har haft dårlig økonomi, har det russiske arbejdsmarked ændret 

sig. Der er især sket en vandring fra de mere administrative kontorjobs af akademisk karakter, 

såkaldte ”white collar jobs”, over til ”blue collar jobs” som er mere manualt betonet arbejde, der 

kræver mindre eller ingen uddannelse. Det er hovedsageligt inden for håndværk, butiksarbejde, 

servicefag og industri, der har oplevet en øget vækst. Det skyldes den faldende efterspørgsel på højt 

betalte og højtuddannede medarbejdere. Derimod ser man en stigning i lavt betalte jobs.  

Q - Arbejdsstyrkens kvalitet 

Det russiske uddannelsessystem er ikke blevet forbedret væsentligt over de seneste år. Derimod har 

landet oplevet, at mange af deres ledende professorer er flyttet til udlandet.   

Uddannelsesniveauet forventes at fordele sig således i 2030: 12,9% af den russiske befolkning vil 

kun at have uddannelse på folkeskoleniveau eller ingen uddannelse. 69,9% forventes at have en 

videregående uddannelse og 17,2% forventes at have en højere, akademisk uddannelse.  

Det forventes, at i perioden fra 2017 - 2024 vil ske ændringer i fordelingen i uddannelsesniveauet:    

 Indbyggere med ingen uddannelse eller kun grundskole forventes at falde med knap 15%.  

 Indbyggere med kun en ungdomsuddannelse forventes at stige med ca. 8%.  

 Indbyggere med en længere akademisk uddannelse forventes at stige med ca. 7%.   

            

Samlet set viser tallene, at uddannelsesniveauet i Rusland vil stige over de næste par år og dermed en 

i kvaliteten af den russiske arbejdsstyrke.   

Selvom kvaliteten af den russiske arbejdsstyrke bliver bedre så bliver arbejdsstyrken mindre og 

mindre, på grund af små ungdomsårgange og fordi en stor del af arbejdsstyrken går på pension. I 
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Rusland er pensionsalderen 60 år for mænd og 55 år for kvinder12. Et andet stort problem er de mange 

russere, der vælger at flytte til de vestlige lande. Ca. 1,6 millioner russere har forladt landet siden 

Putin kom til magten. Størstedelen af fraflytterne har været under 35 og med lange uddannelser13. 

K - Investeringer 

Den russiske regering iværksatte i 2018 et nationalt projekt til 1,7 trillioner RUB, der skulle forbedre 

det digitale landskab i Rusland over de følgende 5 år. Målet er, at 97% af den russiske befolkning i 

2023 skal have internetadgang. Derudover vil den første by med mere en 1 million indbyggere få 5G 

internet i 2020 og yderligere 10 byer i 2021.  

Derudover investerer den russiske regering i det russiske uddannelsessystem. Især 

uddannelsesbygninger moderniseres og nye opføres.  

Den russiske regering invester ligeledes i russiske infrastrukturprojekter.   

Trods de mange investeringsprojekter, den russiske regering har søsat, går implementeringen af 

projekterne langsomt, hvilket skyldes projekternes afhængighed af de globale oliepriser. Olie er 

Ruslands største eksportvare. Derudover har den politiske strid mellem Vesten og Rusland også haft 

store konsekvenser for den russiske økonomi. På grund af Ruslands annektering af Krim-halvøen og 

indblanding i Østukraine har EU og USA indført sanktioner, der gør, at Rusland ikke har adgang til 

det internationale kapitalmarked. Hverken den russiske regering, bankerne eller virksomhederne har 

kunne skaffe finansiering til investeringsprojekter. Den manglende finansiering har hæmmet hele den 

russiske økonomiske udvikling, hvilket også afspejles i rublens værdi, som siden 2008 har været 

faldene.  

  

                                                 

12 http://www.pfrf.ru/en/pens_system/type_pens/ 

13 https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-

konge-vores 

http://www.pfrf.ru/en/pens_system/type_pens/
https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-konge-vores
https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-konge-vores
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T - Teknologi 

Det teknologiske niveau; hvor teknologisk er Ruslands produktionsapparat?  Den teknologiske 

udvikling er også kommet til Rusland. Det forventes, at 90% af befolkningen vil have adgang til 

internet i 2024, men det betyder omvendt, at 10% ikke har internetadgang.  

Det samme er gældende for smartphones. Det forventes, at ca. 90 % af befolkningen har en 

smartphone i 2024.  

Et tydeligt målbart tegn på, at den teknologiske udvikling har fat i Rusland, kan ses på 

internethandlen, som forventes at stige med 950% i perioden fra 2015 til 2024. Det hænger sammen 

med den øgede vækst i BNP, øget købekraft hos forbrugerne samt øget teknologisk viden og brug af  

brug af IT.  

Mobilbetalinger vinder frem, selvom den almindelige russer foretrækker kontanter på grund af 

manglende tillid til systemerne. Men mobile betalingsløsninger bliver mere og mere almindeligt i 

Rusland. I flere butikker kan man nu betale med POS systemer og fingeraftryk.  

Næsten 100% af den russiske befolkning har mobiltelefon og knap 90% har smartphones. Telefonen 

er således blevet et essentielt værktøj til informationssøgning, onlinekøb og som betalingsmiddel.  

Sammenlignet med udlandet er Rusland lidt bagud i forhold til udbredelsen af den digitale 

infrastruktur. Årsagen er, at det kræver tid og økonomi at få den digitale infrastruktur til at dække 

verdens største land. Derudover er Ruslands politiserede og vilkårlige håndhævelse af lovgivningen 

samt høje grad af korruption en barriere for udenlandske teknologivirksomheder, der ønsker at starte 

forretning i Rusland.  

R - Naturressourcer 

Ruslands naturressourcer er det råmateriale, der hentes op af undergrunden, såsom stål, olie og gas.  

Det er hovedsageligt olien, der har drevet væksten i Rusland de seneste mange år. Rusland er verdens 

største land og besidder verdens største naturressourcer. Landet er verdens 3. største olie-, gas- og 

kemikalieproducent, men er også rigt på jern, stål, kul og tømmer, da Rusland besidder 20% af 

klodens skovområder.  

Ruslands har bygget sin økonomi på naturressourcer, som udgør landets vigtigste eksportvare. Det 

gør Rusland særlig sårbar, når oliemarkedet er ustabilt, som det ses i øjeblikket, hvor prisen på en 
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tønde olie er på under 30 USD. Ved at bruge landets naturressourcer, forsvinder ressourcerne for 

evigt og efterlader ikke noget til de senere generationer. Med hensyn til olien, gør det måske ikke den 

store forskel da oliemastodonten BP vurderer, at verdens forbrug af olie vil falde om 10 år i tråd med 

den grønne omstilling. Hvilket er dårligt nyt for et olieland som Rusland, som således skal i gang 

med at omstille sig til en tid efter olieæraen.  

TFP - Total Faktor Produktivitet 

TFP Total Factor Productivity indikerer, hvor effektivt Rusland er til at udnytte potentialerne i landet 

til at skabe vækst. Her inkluderer vi alle ovenstående inputs og ser på, hvor effektiv Rusland er til at 

udnytte disse inputs i landets samlede produktion.  

TFP måler kvaliteten af institutionerne og hvor effektive de er til at udnytte landets oven nævnte  

muligheder.. Til det formål, har jeg kigget på Verdensbankens World Governance indikators. 

Desværre har banken ikke lavet nogen vurderinger for, hvordan fremtiden vil se ud. Men ud fra 

fortiden kan vi godt danne et retvisende billede af institutionernes effektivitet.  

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel viser, hvor effektiv den russiske regering er. Her måles inden for en ramme der 

hedder - 2,5 for virkelig ineffektiv til + 2,5 for ekstrem effektiv. Den russiske regerings effektivitet 

(Government Effectivitivness) øverst i ovenstående skema, har svinget fra - 0,2 i 2015 og 2016 og 

forbedret lidt i 2017 til 0,08 for så at yderligere blevet forringet i 2018 til -0,8. Generelt kan man sige, 

at den russiske regering i den grad er ineffektiv, sammenlignet med de danske tal i 3. række, som 

ligger på + 1,8.  

Derudover kan man sige, at billedet for de andre indikatorer er generelt dårligt med røde blinkende 

lamper for Rusland, både når det gælder Demokrati og ytringsfrihed, politisk stabilitet uden brug af 

vold, lovgivning og kontrol med korruption. Det tegner tilsammen et billede af et land, der er meget 

dårligt til at udnytte sit potentiale til at skabe vækst.  
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Efterspørgselssiden 

Trods økonomiske kriser og svingende oliepriser, viser prognoserne, at reallønnen og efterspørgslen 

i Rusland vil stige. Den øgede russiske gennemsnitsløn, forventes at stige fra nuværende RUB 

643.476 til RUB 815.774 i 2024, hvilket er en positiv lønudvikling på 27% over de næste 4 år. 

Lønstigningen skyldes ikke inflationen, den forventes at være stabil på ca. 4%. Også GINI 

koefficienten, der viser forskellen mellem rig og fattig, forventes at være stabil på ca. 40,7, så årsagen 

til lønniveauet stiger er heller ikke fordi oligarkerne kommer til at tjene flere penge. Når det 

gennemsnitlige lønniveau stiger efterspørgslen hos den almindelige russer også, det russiske forbrug 

forventes ligeledes at stige med 27% fra 2020 til 2024.  

 

 

3.2 PIE analyse 

I forbindelse med JYSKs internationalisering på det russiske marked, er det essentielt at forstå det 

russiske samfund. Til at belyse det russiske samfund bedst muligt, anvendes Niels Mygens PIE 

model14.  

Over de seneste årtier har Rusland haft en intensiv vækst, der skyldes bedre teknologier og bedre 

uddannelse af arbejdsstyrken. Derudover har Rusland gennemført store reformer i starten af 

1990’erne, hvor  landet skiftede fra planøkonomi til decentral markedsøkonomi.  

Rusland har siden 1990’erne været god til at allokere kapital og ressourcer.  

 

Politik  

I dag er det politiske system i Rusland baseret på en forfatning, der blev indført 1993. Forfatningen 

fastlægger rammerne for det politiske system.  

Det politiske system i Rusland består af et parlament og en regering. Parlamentet hedder 

Forbundsforsamlingen, der er et tokammersystem bestående af overhuset ”Føderationsrådet”, hvor 

                                                 

14 Bilag 2 
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alle de russiske føderationer (regioner) er ligeligt repræsenteret og et underhus ”Statsdumaen”, som 

består af demokratisk valgte repræsentanter15.  

Underhuset Føderationsrådet vigtigste opgaver er:  

 Godkende love vedtaget af Statsdumaen 

 Ændring af subjekternes indbyrdes grænser 

 Godkende indførelse af krigsrets- og undtagelsestilstand 

 Godkende brug af militær magt uden for Rusland 

 Afsætte præsidenten, hvis Statsdumaen fremsætter anklage mod ham 

Overhuset Statsdumaen består af 450 folkevalgte repræsentanter. Deres vigtigste opgaver er:  

 At vedtage føderale love, som efterfølgende skal godkendes af Føderationsrådet og 

præsidenten 

 At godkende den regeringsleder, som præsidenten foreslår 

 At udtrykke mistillid til regeringen. 

Det russiske politiske system fungere ved det er præsidenten, der udvælger regeringen og ikke baseret 

på et flertal i parlamentet.  

Præsidenten har stor magt. Blandt præsidentens vigtigste beføjelser er:  

 Statsoverhoved for Den Russiske Føderation 

 Fastlægger hovedlinierne i indenrigs- og udenrigspolitikken 

 Udpeger regeringslederen, som skal godkendes af Dumaen 

 Har ret til at deltage i og lede regeringsmøder 

 Kan afskedige regeringen 

 Kan under særlige omstændigheder opløse dumaen 

 Øverstkommanderende for de væbnede styrker og har dermed kontrollen med Ruslands 

atomvåben 

 Kan indføre undtagelsestilstand 

 Godkender love 

Den russiske regering er udpeget af præsidenten og består af en regeringsleder (premierminister), et 

antal vicepremierministre samt en række fagministre. Regeringen udarbejder sin politik efter de 

retningslinjer, der kommer fra præsidenten. Regeringen udarbejder blandt andet forslag til 

statsbudgettet som derefter forelægges Dumaen.  

                                                 

15 http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html 

http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html
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Præsidenten styrer regeringen og kan afsætte og ansætte sine ministre. Dumaen som føre tilsyn med 

præsidenten og regeringen kan præsidenten også opløse hvis den eksempelvis fremsætter et 

mistillidsvotum.   

Rusland har et relativt stabilt politisk system, der i høj grad er baseret på oliepenge og de magtfulde 

oligarker (rige russiske forretningsfolk), der støtter op om deres præsident, så længe det regner på 

dem.   

Det politiske system styres med hård hånd af Putin, der blev genvalgt i marts 2018 til sin fjerde  

periode som Ruslands præsident. Reglerne er blevet ændret således, at præsidenten nu kan sidde i en 

periode på 6 år, det betyder at Putin er Ruslands præsident frem til 2024. Yderligere har Putin lavet 

forfatningstillæg, der giver ham mulighed for at fortsætte ved magten 12 år yderligere som 

premierminister, når hans præsidentembede udløber i 202416.   

Rusland har en autoritær styreform, hvor præsidenten kan bruge alle etablerede medier som 

kommunikationskanal. Det betyder også, at der reelt ikke er nogen opposition til Putin. Ved det 

seneste valg i 2018 var der en modkandidat, Aleksej Navalnij, men han blev fejet af banen ved hjælp 

af en dom for korruption og måtte derfor ikke stille op til valg.  

Putin sørger for stabilitet i landet og hans politiske ofte konfrontatoriske kurs over for vesten har 

fortsat opbakning fra store dele af den russiske befolkning. Men Putins autokratiske og elitestyrede 

politiske system begrænser potentialet for fremtidig økonomisk udvikling i landet.  

Økonomi 

Rusland er i løbet af de sidste år gået fra at være et marked i høj vækst til at være et land i økonomisk 

krise. Størstedelen af Ruslands økonomi bygger på eksport af råstoffer. Derfor har den faldne oliepris 

været en væsentlig faktor for Ruslands økonomiske nedgang. 50% af statens indtægter kommer fra 

salg af råstoffer.  

Økonomien i Rusland har været baseret på langt højere oliepriser, hvor prisen på en tønde olie var på 

100 USD. Ifølge Verdensbanken vil den russiske økonomi have nulvækst, hvis prisen på en tønde 

olie er 50 USD. Rusland selv siger, at deres ”break even” er 42 USD. Men siden 2014 bevægede 

olieprisen sig op på 60 USD, hvilket har været nok til at skabe en lille vækst i Rusland over de seneste 

                                                 

16 https://www.berlingske.dk/oekonomi/kommentar-putins-saedvanlige-mistaenkte 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/kommentar-putins-saedvanlige-mistaenkte
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år. Men siden har olieprisen igen været faldende og Rusland har måtte trimme sin offentlige økonomi 

til de volatile oliepriser. De største offentlige udgiftsposter er relateret til pensioner og forsvaret. 

Rusland har i 2014 gjort den russiske rubel uafhængig af den amerikanske dollar og den flyder nu frit 

og bestemmes af markedskræfterne, hvilket har gavnet den russiske eksport over de seneste år.  

Med den lave oliepris mangler Rusland halvdelen af den økonomi, der skal opretholde de offentlige 

udgifter. Det smitter af på hele det økonomiske kredsløb i Rusland og vil på sigt kunne true den 

forventet stigning af reallønnen, det vil yderligere føre til mindre forbrug.  

På langt sigt er der ikke udsigt til væsentlige økonomiske forandringer i Rusland. Hvis landet skal 

blive et højvækstland, kræver det væsentlige strukturelle økonomiske reformer, der kan tilskynde 

produktiviteten og skabe mere indenlandsk konkurrence. Derudover kræves, at offentlige og private 

monopoler afvikles.  

Videre kræves, at pensionsalderen sættes op, da der er en ubalance i forhold til, hvor mange, der går 

på pension i forhold til, hvor mange unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Det har betydet, at 

arbejdsstyrken har været faldende.  

Ruslands annektering af Krim-halvøen og intervention i borgerkrigen i Syrien har medført, at USA 

og EU har indført økonomiske sanktioner over for Rusland. Rusland kan blandt andet ikke længere 

tage billige lån på det europæiske og amerikanske kapitalmarked. Derudover er udenlandske 

investorer flygtet fra russiske virksomheder.   

Som en del af den russiske prioritering af uddannelser i landet, er der blevet iværksat et 2016 - 2025 

program, der inkluderer gennemgribende renovering af eksisterende uddannelsesbygninger samt 

opførsel af nye, tidssvarende uddannelsesfaciliteter. Håbet er blandt andet, også at kunne tiltrække 

flere studerende. 17 

Institutioner 

De vigtigste formelle institutioner i Rusland styres indirekte af præsident Putin og ikke af regeringen 

eller parlamentet. Det betyder, at institutionerne styres uden nogen form for demokratisk kontrol.  

F.eks. er FSB, den russiske efterretningstjeneste, blevet en af de vigtigste initiativtagere til ny 

lovgivning. FSO, der varetager præsidentens sikkerhed, er blevet en af de vigtigste leverandører af 

                                                 

17 Euromonitor, Education in Russia, Country Report, 07. marts 2019:                              

https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/analysis/Tab 
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meningsmålinger til regeringen i Kreml. Det russiske sikkerhedsråd fungerer som beslutningstager 

for så vidt angår indenrigs- og udenrigspolitiske beslutninger18.  

Skattesystemet  

I Rusland er skattesystemet over de seneste år blevet moderniseret og digitaliseret, hvilket er sket 

under den mangeårige chef for Skatteministeriet, Mikhail Misjustin, der i 2020 blev udpeget som 

premierminister. Moderniseringen af skattesystemet har gjort det lettere at opkræve og refundere 

moms for eksportører. Systemet er dog stadig korrupt. Spiller man ikke efter Putins regler, kan man 

forudse, at skattesystemet finder, at man mangler at betale en ekstra skat. Mikhail Misjustin havde ry 

for uhyrlige skatteafpresninger af forretningspersoner. Samtidigt har den nu tidligere skatteminister, 

personligt raget til sig i sin tid i Skatteministeriet. Han ejer i dag ejendomme i Moskva for 45 millioner 

USD19.   

Den russiske moms blev 1. januar 2019 sat op fra 18% til 20% på alle varer og serviceydelser. Dog 

er der produktkategorier, hvor momsen kun er 10%. Det gælder f.eks. børnetøj, basale madvarer og 

medicin.  

Sundhedsvæsnet 

I Rusland er sundhedssystemet gratis for alle via en obligatorisk sundhedsforsikring. Men 

sundhedsvæsnet er dysfunktionelt som følge af dårlig organisatorisk struktur og mangel på offentlige 

finanser i årtier. Det har resulteret i nedslidte bygninger, mangel på det mest simple udstyr og medicin. 

Derimod er omfanget af private sundhedsforsikringer vokset. Det er dog kun for borgere med god 

økonomi. Situationen har blandt andet medført, at det offentlige sundhedsvæsen har mistet dygtigt 

sundhedsfagligt personale til det stigende antal af private sundhedsinstitutioner.   

Reformer 

Ruslands præsident vil søsætte en ekspansiv finanspolitik for at sætte gang i landets økonomi, 

herunder sænke skatter og afgifter samt øge det offentlige forbrug og investeringer.  

Investeringerne i Rusland er en del af Putins reformprogram. Her er der blandt andet prioriteret penge 

til uddannelsesområdet, landets infrastruktur samt incitamenter, der skal øge befolkningstallet 

                                                 

18 https://www.information.dk/udland/2018/03/putin-strippet-demokratiske-institutioner-magt-goer-

enevaeldig 

19 https://www.berlingske.dk/oekonomi/kommentar-putins-saedvanlige-mistaenkte 

https://www.information.dk/udland/2018/03/putin-strippet-demokratiske-institutioner-magt-goer-enevaeldig
https://www.information.dk/udland/2018/03/putin-strippet-demokratiske-institutioner-magt-goer-enevaeldig
https://www.berlingske.dk/oekonomi/kommentar-putins-saedvanlige-mistaenkte
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grundet det lave fødselstal. Regeringen har således indført initiativer, der skal fremme antallet af 

fødsler, blandt andet ved at tilbyde ekstra penge - mellem 175 - 190 USD månedligt - indtil det først 

fødte barn er 18 måneder gammelt.  

Problemet med Putins investeringer er, at de ikke bliver realiseret. Putins økonomiske program har 

ikke mange chancer for at lykkedes. Baseret på historien, vil det formentligt være Putins egne 

kumpaner, der tilraner sig de statslige investeringer i infrastruktur og andre offentlige udgifter.  

Rusland mangler væsentlige strukturelle økonomiske reformer, som kan øge produktiviteten og 

udviklingen af nye forretningsområder. Der skal skabes mere indenlandsk konkurrence, særligt 

gennem afvikling af offentlige og private monopoler.  

Det russiske arbejdsmarked er ufleksibelt og skal gøres mere dynamisk. Derudover skal 

pensionsalderen sættes op, så der kommer ligevægt. I øjeblikket er der flere, der går på pension i 

forhold til, hvor mange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Samtidigt stiger statens udgifter til 

pensioner, da befolkningen bliver ældre. Putin har i 2018 indført en ny og meget upopulær 

pensionsreform, hvor han netop har planlagt at sætte pensionsalderen op. For mænd betyder det, at 

pensionsalderen ændres fra 60 til 65 år og for kvinder, at den ændres fra 55 til 60 år. Reformen har 

haft sine omkostninger for Putins popularitet i befolkningen, som er dalet fra en 80%’s opbakning til 

relativt lave 64%, efter vedtagelsen af reformen. Det skyldes blandt andet, at ca. 43% af de russiske 

mænd, statistisk set, ikke vil leve længe nok til at nyde godt af deres pensioner. Ifølge The World 

Helth Organization er gennemsnitslevealderen i Rusland 66 år for mænd og 77 år for kvinder. 20  

For at opnå en positiv udvikling i Rusland, er det vigtigt, at der sker en demokratisk udvikling og 

etablering af økonomiske reformer samt sikker håndhævelse af disse initiativer. Det vil kunne højne 

markedsvilkårene og åbne markederne for nye aktører, hvilket vil skabe god grobund for øget 

konkurrence, som en vigtig faktor for udvikling i et marked. Desværre ikke der dog ikke udsigt til 

mere demokratiske processor i landet, da det ville indebære, at landets mange oligarker ville skulle 

afgive deres magt. Det er desværre en problematik, der kendetegner lande med store forekomster af 

naturressourcer såsom olie og naturgas.  

Erhvervsklimaet 

Det russiske erhvervsklima er usædvanlig dårligt, grundet det politiske system, der favoriserer Putins 

venner i forhold til lovgivning og fordelagtige lånemuligheder. Derudover er erhvervsklimaet præget 

                                                 

20 https://www.bbc.com/news/world-europe-45342721 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45342721


31 

 

af korruption og ringe sikring af ejendomsretten. Det tilsammen, er med til svække incitamentet for 

opstart af nye virksomheder og udenlandske virksomheders etablering på det russiske marked.  

Rusland mangler gennemgribende reformer, der kan liberalisere samfundet, fremme privatiseringer 

og dermed øge konkurrencen i landet.  

Medier 

Langt de fleste medier i Rusland er statsejede og dermed pro Putin. Det er almindeligt kendt og 

accepteret af befolkningen, at de russiske medier anvender propaganda, der støtter op om 

præsidenten21. De senere år, er den yngre generation - den såkaldte ”generation P”, der er under 20 

år og har kun oplevet Putin ved magten - begyndt i stigende grad at vende ryggen til de russiske 

statsmedier. ”Generation P” får i dag deres informationer og viden fra Internettet, da de ikke har tillid 

til statsmediernes indhold. 

National Garden 

Præsident Putin har etableret sin egen nationale garde (Rosguard), som ledes af Putins tidligere 

bodyguard og ven, Viktor Zolotov. Nationalgarden vil ifølge præsidentens egen udmelding skulle 

bekæmpe terrorisme og narkokriminalitet. Derudover ville den skulle beskytte Putin og hans 

allierede.  

Nationalgarden kritiseres for at være begyndelsen på en politistat, da garden er utrolig magtfuld og 

blandt andet har bemyndigelse til, uden varsel, at anvende magt og vold samt beføjelser til at bryde 

ejendomsretten uden kendelse. Nationalgarden regnes at tælle op til 400.000 personer og råder over 

militært isenkram, så som helikoptere, tungt artilleri og tanks.  

Økonomiske Institutioner 

Mange af de store russiske banker er statsejede, hvilket giver en skævvridning i hvem, der kan optage 

lån, eftersom bankerne er politisk styrede. De økonomiske institutioner har også været indblandet i 

flere sager, hvor rige oligarker har hvidvasket sorte penge via statsejede banker.  

I 2017 var der en positiv udvikling i den russiske olieindtjening, hvilket førte til, at regeringen øgede 

den økonomiske støtte til de højere uddannelser med 3%. Men støtten vil være afhængig af olieprisen.  

                                                 

21 https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-

konge-vores 

https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-konge-vores
https://www.berlingske.dk/internationalt/han-er-18-aar-og-lidt-vred-mange-tror-at-putin-er-vores-konge-vores
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I 2019 hævede regeringen den russiske moms fra 18 til 20%, hvilket bidrog til finansiering af 

regeringens investeringer. Det har medført en samlet stigning på uddannelsesområdets budgetter på 

8 %. 

Derudover har regeringen ændret prioritering og sænker blandt andet sine udgifter til det russiske 

militær for så at skyde penge ind i uddannelse og sundhedsvæsen.  

Uddannelsesområdet har længe været underfinansieret og i forhold til landets BNP ligger Rusland 

langt efter de andre OECD-medlemslande. Det forventes, at andelen af landets BNP, der anvendes på 

uddannelse vil vokse fra 3,7% i 2017 til 5 - 6% i de kommende år.  

De statsejede selskaber udgør stadig en væsentlig del af Ruslands største virksomheder. 

Korruption  

I Rusland er korruption i sig selv en økonomisk institution i landet. Ifølge Transparency International 

rangere Rusland på 28. plads på korruptionslisten, hvor 0 er høj korruption og 100 ingen korruption. 

Derudover rangerer Rusland som nr. 137 over de 180 lande, der måles for korruption, hvor Danmark 

ligger på nr. 1 på listen.22  

Korruption er almindeligt og gennemsyre hele samfundet i Rusland og det hæmmer markant de 

virksomheder, der opererer eller planlægger at operere i Rusland. Korruptionen findes på alle 

niveauer i det russiske samfund, men især retssystemet og offentligt indkøb lider under en 

inkonsekvent og ugennemsigtig offentlig administration. Der er vedtaget lovgivning, som skal 

forhindre korruption, men ironisk nok er den blevet politiseret af et korrupt retssystem.  

Udenlandske virksomheder i Rusland tilrådes således at medtage udenlandske voldgiftsklausuler i 

deres kontrakter for at minimere det russiske retssystems rolle i aftaleforholdet.  

Selv det russiske politi er upålideligt og korrupt. Politiet bruges ofte til at opkræve bestikkelse i form 

af store bøder. Det russiske politi betragtes som værende direkte upålideligt til at kunne beskytte 

udenlandske virksomheder.  

På grund af mangel på offentlige midler er den offentlige servicesektor uberegnelig. Korruption er 

den største hindring for udenlandske virksomheder i Rusland. Virksomheder støder på uregelmæssige 

                                                 

22 https://www.transparency.org/country/RUS 

https://www.transparency.org/country/RUS
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betalinger og bestikkelse, når der ansøges hos de offentlige forsyningsvirksomheder. Derfor rådes 

udenlandske virksomheder til følgende råd23:  

 Meld klart ud at i har en non-bribery policy  

 Gør arbejdet ordentligt fra starten, virksomheder skal bruge de ressourcer der skal til for at få 

tilladelser og dokumentation i orden.  

 Undgå korruption ved at benytte eksperter på området, eksempel benyt et fragtfirma der 

kender turen over grænsen. Brug lokal konsulenter til hjælpe med det tunge bureaukrati.   

søge lokal rådgivning, når de påbegynder kommercielle aktiviteter i Rusland.  

Skatteopkrævningen indebærer ligeledes høje korruptionsrisici. Høje skattesatser og pludselige 

reguleringer er blandt de mest almindelige faktorer. Politiet og anklagemyndigheden kan lovligt 

indlede en skattesag mod en udenlandsk virksomhed. Heldigvis indgives flere og flere skatte 

inddragelser online, hvilket besværliggør muligheden for bestikkelse.  

Især virksomheder, der står for import eller eksport, udsættes for store korruptionsrisici. 

Grænseadministrationen er ineffektiv og ugennemsigtig, hvorfor udenlandske virksomheder skal 

være forberedte på ekstra omkostninger ved landegrænsen. 24 

Russisk kultur 

Hofsteds kulturdimensioner 

Til de uofficielle institutioner hører den russiske kultur. Jeg har valgt at beskrive den russiske kultur 

via Hofstedes seks kulturdimensioner25. Hofstedes model fortæller, hvad der kendetegner den 

russiske kultur, og hvordan den gennemsnitlige russer opfatter sig selv i forhold til omgivelserne. 

Nedenstående model vurderer kulturdimensionerne på en skala fra 1 - 100, hvor 1 er i meget lille grad 

og 100 er i meget høj grad.  

                                                 

23 https://ruslandseksperten.dk/danskernes-foretrukne-korruptionsstrategier-i-rusland/ 

24 https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/russia/ 

25 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 

https://ruslandseksperten.dk/danskernes-foretrukne-korruptionsstrategier-i-rusland/
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/russia/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/
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Power distance - værdi 93 

Den første distance illustrerer det hierarki, der er i samfundet. Her der scoren 93, hvilket betyder, at 

der er meget lang afstand mellem magtindehaverne og resten af samfundet. Det understreges af det 

faktum, at 2/3 af alle udenlandske investeringer sker i Moskva, hvor også 80% af alt finansielle 

potentiale er koncentreret.   

Magthaverne elsker at vise deres magt og indflydelse med statussymboler. Derudover er al 

forretningsinteraktion, forhandling og samarbejde præget af topstyring.   

Tonen over for en overordnet er formel. Derudover er der en høj respekt for autoriteter eller snarere 

en frygt.  

Individualism - værdi 39 

Den anden dimension viser individualisme versus kollektivisme. Her er værdien 39. Det viser, at det 

for den almindelige russer er vigtigt at tilhøre en gruppe, f.eks. venner, familie eller nabolag. Med 

sammenholdet, hjælpes befolkningen til at komme igennem hverdagens udfordringer. Sammenholdet 

er også vigtigt for at få informationer. Den russiske kultur bygger meget på forhold til hinanden, og 

hvis man skal opnå noget, kræver det tillid og anbefalinger.  

Masculinity - værdi 36 

Den tredje dimension er maskulinitet versus femininitet. Her score det russiske samfund 36. hvilket 

betyder at det russiske samfund er mere feminint end det er maskulint. Hvilket kan være lidt 

overraskende, men den almindelige russer forventes ofte at leve på beskeden vis. Den almindelige 

russer praler sjældent. Dominerende opførsel er kun accepteret, når det kommer fra chefen eller 

magthaverne.  
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Uncertainty Avoidance - værdi 95 

Denne dimension står for usikkerhedsundvigelsen, hvilket betyder, at russerne i meget høj grad vil 

have struktur og systemer til alt. Det er blandt andet også en af årsagerne til, at Rusland har et af 

verdens mest komplekse bureaukratier i verden. Med denne ekstremt høje grad af struktur undgås 

usikkerhed. Kontrol er nøgleordet, så det ukendte elimineres. Når russere interagerer med fremmede, 

fremstår de ofte meget formelle og fjerne. Samtidig anvendes formalitet som tegn på respekt.  

Long Term Orientation - værdi 81 

Denne dimension fortæller, hvordan befolkningen og kulturen forholder sig til fremtiden og de 

ukendte sider af tilværelsen. Her rangere Rusland 81, hvilket er højt og fortæller, at Rusland er et land 

med en pragmatisk orientering. Den russiske befolkning er omstillingsparat, de er klar til at ofre sig 

og lever gerne sparsomligt for at opnå resultater. 

Indulgence - værdi 20 

”Indulgence” står for overbærenhed. Denne dimension handler om, hvordan vi mennesker 

socialiseres igennem vores opvækst. Uden socialisering bliver vi ikke mennesker. Denne dimension 

er defineret ved, i hvor høj grad mennesker forsøger at kontrollere deres ønsker og impulser. Har man 

en svag kontrol, har men lille indflydelse på kontrollen af ønsker og impulser og er af natur mere 

overbærende. Den russiske kultur har en meget lav score - en modsætning til overbærenhed. Ofte har 

denne dimension en tendens til kynisme og pessimisme. Det russiske samfund er baseret på 

begrænsninger og lægger ikke op til nydelse af fritid o. lign. Befolkningens handlinger er ofte 

begrænset af sociale normer og det at forkæle sig selv føles forkert.   

Nationalisme  

De fleste russere er stolte af deres land. Man skal således hverken undervurdere deres stolthed eller 

nedgøre landet for sin politik, etik eller stil. Ligeledes, er den almindelige russer meget beskyttende 

over for deres land, nogen naturligvis mere end andre. En trist statistik viser, at 4 ud af 10 unge 

russiske mænd støtter ekstreme nationalistiske grupper, og at 1 ud af 10 er parate til voldeligt overfald 

på udlændinge.  

Rasisme og homofobi 

Ruslands rasisme og homofobi er et kæmpe problem. Dog viser rapporter, at der på institutionelt 

niveau er sket forbedringer i antallet af hadforbrydelser, racistiske mord og neo-nazistiske angreb. 
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Men antidiskriminationslovgivningen fungerer stadig ikke og racistiske og homofobiske 

hadudtalelser er stadig almindelige i det offentlige rum26.  

Tre fjerdedele af den russiske befolkning har den holdning, at homoseksualitet er moralsk forkert. 

Teknisk set er homoseksualitet lovligt, men LGBT-aktiviteter er ulovlige og kan straffes med op til 

3 års fængsel. 27 

Grupper af såkaldte ”Skinheads” med nazistiske tilbøjeligheder forfølger og overfalder, især personer 

af centralasiatisk, jødisk eller afrikansk herkomst. Problemet hænger sammen med landets voldelige 

hooligankultur.  

Samarbejde med russere 

Selvom Rusland blev åbnet i 1991, har den almindelige russer kun lille eller ingen erfaring med 

fremmede kulturer.  Derudover er der stadig kun lille erfaring med et liberalt erhvervsliv. I 

erhvervsmæssig sammenhæng er det i Rusland meget vigtigt at opnå tillid til hinanden. Der sker 

typisk gennem etablering af et personligt forhold. Det er dog ikke ensbetydende med, at den enkelte 

russer ikke udnytter samarbejdet, hvis muligheden skulle opstå. Enhver forretningsforbindelse bygger 

således både på et forretningsmæssigt og et personligt forhold.   

Er man først blevet lukket ind i samarbejdet og blevet accepteret, er det lettere at få andre med ind i 

samarbejdet. Derfor er det vigtigt for JYSK at have en lokal kontakt, der kender spillereglerne og har 

gode relationer til de dele af erhvervslivet, som JYSK have forhandlinger med. Det kunne være 

forhandling af en kontrakt på et butikslejemål eller samarbejdsaftaler med russiske 

underleverandører.  

På grund af Ruslands, til tider, politiske ustabilitet og varierende valutakurser, er russerne tilbøjelige 

til kortsigtede forhandlinger. De russiske forhandlere har ofte en hård og konfrontatorisk 

forhandlingsstil.  

Selv om Rusland er rykket fra at være et socialistisk land i den tidligere sovjettid, til et land, der 

langsomt bliver mere og mere liberalistisk, er korruption og bestikkelse helt almindeligt, både inden 

for det offentlige og det private. Som udenlandsk virksomhed i Rusland, skal man være opmærksom 

og forberedt på at skulle betale mindre beløb eller gaver for at få opgaver løst. Udenlandske 

                                                 

26 https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-racism-commission-new-reports-on-latvia-and-russia 

27 https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Russia 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-racism-commission-new-reports-on-latvia-and-russia
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Russia
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virksomheder bør, som noget af det første, forklare deres antikorruptionspolitik for sine russiske 

samarbejdspartnere, men samtidigt være forsigtige med ikke at moralisere eller nedgøre den russiske 

tradition som uetisk.  

Omverdenen 

Rusland er meget afhængig af samhandel med omverdenen, især hvad angår salg af olie, da cirka 

halvdelen af finansieringen af de offentlige udgifter kommer fra oliesalget.  

Annekteringen af Krim-halvøen har resulteret i økonomiske sanktioner fra Vesten. Det er gået ud 

over samhandel og investeringer fra udlandet. Dertil har det resulteret i, at Rusland ikke kan optage 

fordelagtige lån i udenlandske banker.  

Rusland selv siger, at sanktionerne ikke har store konsekvenser for den russiske økonomi, da landet 

blot skruer op for deres samhandel med tidligere sovjetrepublikker og styrker sine handelsrelationer 

med andre verdensdele.  

Sanktionerne har betydet, at den russiske import fra EU-lande er faldet med 43%, som også skyldes 

Ruslands forbud mod import af en lang række fødevareprodukter fra Vesten. Den russiske eksport er 

faldet med 39%28 

Det kan vise sig godt for den russiske økonomi, at importen er faldet. Faldet betyder, at de russiske 

forbrugere vil importere mindre, men købe mere lokalt og dermed bidrage til styrkelse og opbyggelse 

af et stærkt hjemmemarked.   

Produkter fra den vestlige verden er meget populære og for mange russere et symbol på frihed og 

opgør med de klassiske russiske produkter. Især udenlandsk teknologi og design er populært i landet.    

3.3 Delkonklusion Vækst og PIE model og svar på arbejdsspørgsmål 1: 

Hvilke makroøkonomiske forhold skal JYSK være opmærksom på i Rusland? 

Den fremtidige vækst i Rusland går langsomt fremad og der er grund til optimisme. Arbejdsstyrken 

vil falde ca. 6% frem til 2030. Det skyldes små årgange og mange går på pension. Det gennemsnitlige 

uddannelsesniveau er stigende og vil påvirke kvaliteten af arbejdsstyrken i en positiv retning. Rusland 

har nogle af verdens største naturressourcer. Halvdelen af landets finansiering kommer fra salg af 

olie, men de ustabile og faldene oliepriser har sat Ruslands investeringer på pause. Putin har ellers 

                                                 

28  
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søsat flere store investeringsprojekter, blandt andet i form af uddannelse, uddannelsesbygninger, 

infrastruktur og udbredelse af bredbånd, men det trækker ud med at komme i mål med 

investeringerne.  

Det konkluderes også, at Rusland i høj grad er ineffektiv i udnyttelsen af sit potentiale til at skabe 

vækst. Den helt store vækst højdespringer er den øgede velstand, der ventes blandt almindelige 

russere. De næste 4 år fra 2020 til 2024 forventes reallønnen at stige med 27%. Ligeledes forventes 

forbruget at stige med 27% 

Den russiske præsident sidder enerådigt på magten og fører en autoritær ledelse af landet. Putin har 

magt over regeringen og det folkevalgte parlament, Dumaen. Han har magt over de største medier i 

landet og sørger for, at alle landets formelle institutioner er politiserede, støtter op om hans politik og 

favoriserer alle hans allierede oligarker (de rige forretningsfolk). Til at beskytte sig og sine oligarker, 

har Putin ladet opbygge en national garde, der har beføjelser til at anvende magt og vold, samt krænke 

ejendomsretten uden kendelse.  

Denne autokratiske og elitestyrede politiske styreform gør, at der ikke er nogen reel opposition til 

Putin. Hvis der er noget, der ligner en udfordrer til Putin, bliver det hurtigt fjernet af de politiserede 

institutioner - f.eks. dømmes vedkommende for skatteunddragelse eller anden ulovlighed. Man kan 

sige, at det positive ved, at Putin sidder ved magten langt ind i fremtiden er, at den politiske situation 

i landet forbliver stabil.  

Den russiske økonomi er meget afhængig af olieeksport, som finansierer halvdelen af statsudgifterne. 

Rusland har gennem de seneste år forsøgt at tilpasse landets økonomi til de volatile oliepriser, blandt 

andet ved at trimme de offentlige udgifter til pensioner og forsvaret. Men Ruslands har dårlig 

økonomi, hvilket betyder at de reformer, der skal forbedre forholdene i blandt andet sundhedsvæsnet, 

uddannelsessystemet og infrastrukturen sandsynligvis ikke bliver gennemført. Derudover, har den 

russiske annektering af Krim-halvøen medført vestlige handelssanktioner over for Rusland, hvilket 

tilsammen tegner et billede af en økonomisk krise i Rusland.  Den dårlige økonomi i landet betyder 

et fald i import af udenlandske vare, hvilket igen kan føre til et øget indenrigs forbrug, hvilket kan 

være godt for JYSK ved at være tilstede i Rusland.   

Det forventes, at efterspørgslen på den russiske olie vil falde om ca. 10 år i tråd med den grønne 

omstilling, hvilket vil betyde, at Rusland skal omstille sin eksport således, at landet i mindre grad er 

afhængigt af olieeksporten.  
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JYSK skal være opmærksom på at erhvervsklimaet i Rusland er usædvanlig dårligt.  Rusland figurerer 

som nr. 137 over de 180 lande, der måles for korruption, hvor 1 er mindst korrupt, således som det er 

tilfældet for Danmark. Korruption findes på alle niveauer i det russiske samfund.  

I forhold til udenlandske virksomheder optræder korruptionen ofte ved uregelmæssige betalinger til 

politiet, skat, offentlige forsyningsselskaber og ved fortoldning af gods ved den russiske grænse.  Der 

er mangel på gennemsigtighed i den offentlige administration. 

Derfor rådes JYSK til at være forberedt på det russiske system og følge nedenstående anbefalinger:  

 Meld klart ud at i har en non-bribery policy  

 Gør arbejdet ordentligt fra starten, virksomheder skal bruge de ressourcer der skal til for at få 

tilladelser og dokumentation i orden.  

 Undgå korruption ved at benytte eksperter på området, eksempel benyt et fragtfirma der 

kender turen over grænsen. Brug lokal konsulenter til hjælpe med det tunge bureaukrati.   

 Medtage udenlandske voldgiftklausuler til de kontrakter der skal laves i Rusland, for at 

minimere det russiske retssystems indblanding 

Den russiske kultur bære præg af et hierarkisk inddelt samfund, hvor der er meget stor afstand mellem 

magthaverne og resten af samfundet. Magthaverne elsker at vise deres overlegenhed med 

ekstravagante statussymboler. Tonen er meget formel over for autoriteter.  

Den russiske kultur bygger meget på personlige forhold. Man støtter og hjælper venner, familie og 

naboer. Hvis man skal opnå noget skal man opbygge tillid og anbefalinger.   

Den almindelige russer praler sjældent og lever ofte på simpel og beskeden vis. Kulturen er i høj grad 

præget af struktur for at undgå usikkerhed, nøgleordet er kontrol. Når en russer interagere med 

fremmede, fremstår de ofte meget formelle og fjerne, men det er et tegn på respekt. At smile kan 

tolkes som svaghed. Russerne er omstillingsparate og villige til at ofre sig og leve sparsomt, for at 

opnå resultater. Det russiske samfund er baseret på begrænsninger. Således er den almindelige russer 

ofte kynisk og pessimistisk og lever sparsomt. Det at forkæle sig selv, føles forkert. 

For JYSK er det især væsentligt, at mange russere finder udenlandske produkter attraktive, da de 

signalerer frihed.   

Ungdomskulturen i Rusland er ikke tilhængere af Putin, men trætte af den russiske propaganda, som 

de ikke tror på. Den unge generation får sine informationer fra Internettet og ønsker at være frie, 

inspireret af den vestlige kultur. Alt inden for vestlig musik, mode og kunst er populært hos de unge 

generationer.  
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I ovenstående makroanalyse ses tydeligt, at de demokratiske processer langt fra ligner det, som JYSK 

kender fra f.eks. det skandinaviske marked. Ud fra ovenstående enkeltfaktorer, er jeg derfor af den 

overbevisning, at det er den gennemsyrede russiske korruption og bureaukrati, der vejer tungest på 

vægtskålen i forhold til de markedsforhold, der venter JYSK i Rusland.  

 

4. Kapitel: Mesoanalytisk niveau 

4.1 Porters Five Forces 

Til at analysere konkurrencen i branchen for boliginteriør med fokus på varekategorier til soveværelse 

på det russiske marked, vil jeg anvende Porters Five Forces29.  

Konkurrencesituationen i branchen 

Markedet for boliginteriør generelt i Rusland er i vækst. Seneste tal fra 2018 viser en vækst på 4%. 

Tendensen har været billige møbler og det forventes, at efterspørgslen fremadrettet vil være ”value 

for money” på grund af landets dårlige økonomi.  

Salgsprognoser fra Euromonitor International spår en vækst inden for salg af flere af JYSKs 

kerneprodukter.  

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Kilde Euromonitor International, Passport, Home Furnisings in Russia 

Dette er især værd at bemærke, at der forventes en positiv udvikling de næste 3 år, særligt høje 

væksttal for gardiner og persienner. Det kan hænge sammen med den store urbanisering hvilket 

kræver byudvikling i udkanten af de store byer, hvor der opføres nye boliger i forstæderne til de stører  

byer.  

                                                 

29 Bilag 3 
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De fremtidige forventninger til det samlede boliginteriørmarked forventes en positiv udvikling i de 

næste år. I perioden fra 2018 til 2023 forventes det samlede marked at vækste med 5,4%. Salget af 

boliginteriør er meget afhængigt af landets økonomi, hvilket tydeligt ses i nedenstående figur 4.2, 

hvor det russiske forbrug af møbler følger BNP pr. indbygger. Dog dykkede forbruget voldsomt i 

2014 som følge af Ruslands annektering af Krim-halvøen, hvor vesten påførte sanktioner over for 

Rusland. Som modsvar til de vestlige sanktioner, vedtog den russiske regering et 2-årigt forbud mod 

at importere møbler fra vestlige lande. Forbuddet omhandlede dog kun køb af udenlandske møbler til 

de offentlige institutioner så som skoler og hospitaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Graf over forbruget på møbler i forhold til BNP.                                                             

Kilde: https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf 

Set i forhold til øvrige lande, udgør møbelbranchen i Rusland kun en lille del af detailbranchen. På 

nedenstående figur 4.3, kan man se en benchmarking over antallet af møbelforretninger per 100.000 

indbyggere i Rusland sammenlignet med andre lande. Her scorer Rusland lavest med kun 11 

møbelbutikker pr. 100.000 indbyggere, hvorimod eksempelvis Frankrig har 31 møbelbutikker pr. 

100.000 indbyggere. I grafen til højre, kan man se, hvor stort forbruget af møbler er pr. indbygger. 

Her er Rusland på niveau med England og Frankrig med en score på 11, hvilket er et væsentligt højre 

møbelforbrug pr. 100.000 indbyggere end i USA og Tyskland.  

https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf
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Figur 4.3 Tabel for møbelforretninger pr. 100.000 indbyggere.                                                       

Kilde: https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf 

Nedenfor har jeg oplistet de væsentligste konkurrenter i den russiske møbelbranche:  

 Shatura 

 Mebel Chernozemya  

 Lazurit 

 Stolplit  

 Angstrem 

 Hoff  

 IKEA 

Der er en betydelig tilstedeværelse af indenlandske udbydere af møbler i Rusland, som dækker en 

bred vifte af stilarter og prisniveauer. Nedenfor er konkurrenterne plottet ind i et positionskort 

afhængig af kundernes perception af udbyderne set i forhold til om produktet opfattes som værende   

klassisk / moderne og dyrt / billigt.  

https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf
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Figur 4.4 Positioneringskort. Kilde: https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf 

I den dyre og klassiske ende ligger Shatura, Mebel Chernozemya og Lazurit. I den lidt mere moderne 

og billigere ende ligger Stolplit-Rus og Angstrem. Hoff er sammen med IKEA de eneste andre 

spillere, der dækker alle møbelkategorier inden for soveværelse, badeværelse, stue, køkken og kontor 

som JYSK. Hoff er placeret i et mellem prisinterval med forskellige møbelstilarter, der spænder fra 

moderne / funktionel til klassisk. IKEA ligger for sig selv som et svar på det moderne og i et billigt 

prisleje.  

Der er kun 3 reelle konkurrenter til JYSK på det russiske marked, når det drejer sig om fysiske 

butikker med tilsvarende produktkategorier som JYSKs. De tre store konkurrenter er:  

1. IKEA 

2. Hoff 

3. Stolplit-Rus 

Den største konkurrent til JYSKs produkter og butikskoncept i Rusland er Svenske IKEA, der er 

tilstede i Rusland med 12 varehuse. Rusland er et af IKEA’s største markeder og IKEA omsætter for 

mere end 11 milliarder alene i Rusland.  IKEA er den største udbyder på det russiske marked og 

dermed markedsleder med en markedsandel på 10,8%30.  

                                                 

30 Euromonitor International, Passport, Home Furnishings in Russia, April 2019 

https://www.beragua.com/en/docs/Beraguafurniturrussia.pdf
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IKEA mestrer flere vigtige konkurrenceparametre. For det første er IKEA et af de bedste kendte 

brands i den vestlige verden, IKEA differentierer sig således fra konkurrenterne ved at have en stærk 

varemærkeprofil, hvilket indebærer, at virksomheden, for nogle af varekategorierne, kan hæve prisen 

alene på grundlag af det gode brand. For det andet, differentierer IKEA sig ved at have en stor 

volumen og kæmpe forhandlingsstyrke over for sine leverandører. Derudover inkluderer 

virksomhedens værdikæde en vertikal integration med egne fabrikker. Det betyder samlet set, at 

IKEA er i stand til at udbyde lave leverandørpriser og dermed lave priser til kunderne.  

Endelig er IKEA dygtig til at skabe innovation inden for boliginteriør. Det sker gennem brug af 

eksterne designere og opfindere, der skaber nye løsninger til boligen, hvilket er endnu et af IKEAs 

konkurrenceparameter.      

IKEA åbnede deres første butik i Rusland i 2000. Det var kort efter det russiske finansielle kollaps i 

1998, hvor alle udenlandske virksomheder havde pakket deres ejendele og var rykket ud af Rusland. 

Den russiske regering udviste en villighed til at samarbejde med IKEA, der til gengæld var villig til 

at investere i Rusland. Det skulle vise sig at være et en god strategi på lang sigt. Strategien har givet 

IKEA et godt image i Rusland og gjort det lettere, når der skulle udarbejdes kontrakter til nye 

varehuse. I dag har IKEA 12 varehuse i landet.  

Alle IKEAs varehusei Rusland er 100 % ejet af IKEA.  

Med IKEAs første varehus, måtte de genskabe IKEAs virksomhedskultur og uddanne de russiske 

medarbejdere i IKEAs arbejdsrutiner og traditioner samt uddanne medarbejderne i IKEAs 

ledelsesform, som er noget anderledes end i Rusland. Det første varehus fungerede som 

uddannelsessted for personalet. Da de efterfølgende varehuse åbnede, kunne det således ske uden 

nævneværdige problemer.  

IKEA startede i Moskva med meget få strategier, men med et fokus på at opnå praktisk erfaring.  

På trods af den russiske tradition for massive, mørklakerede træmøbler, har IKEA haft succes med sit 

skandinaviske møbeldesign. Men IKEAs idé er at fokusere på de designs, der efterspørges - også på 

kryds af landegrænser. Derudover havde IKEA succes med salg af billige accessoires og smarte 

opbevaringsløsninger til hjem med lidt plads. Sidstnævnte som følge af, at IKEAs undersøgelser har 

vist, at de mange russere ofte bor op til 3 generationer i lejligheder på bare 50 - 60 kvadratmeter.  

IKEA har haft stor succes med sine produkter fordi de opfattes friske og anderledes end de 

traditionelle russiske møbler. IKEA symboliserer noget nyt og forandring. 
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Et anden forhold, der gav IKEA succes i Rusland, var virksomhedens kundeservice, herunder at 

kunderne følte sig velkommen i varehuset, hvilket ikke er udbredt i den russiske detailbranche.  

IKEAs priser betyder, at den almindelige russiske familie både kan prioritere nye møbler og stadig 

have råd til ferie m.v.  

IKEAs koncept er at tilbyde billige og moderne produkter i god kvalitet. Udfordringen for IKEA har 

imidlertid været høje toldsatser og at overbevise russiske kunder om, at billig pris ikke er 

ensbetydende med dårlig kvalitet.  

IKEA har været meget åbne over for pressen og har blandt andet haft inviteret den russiske presse til 

Älmhult i Sverige. Det gav IKEA utrolig positiv medieomtale.   

Hoff udbyder møbler og boliginteriør i alle afskygninger inden for soveværelse, badeværelse, stue, 

kontor og køkken. Hoff havde i 2017 en voldsom vækst på 43% og omsatte for 26 milliarder rubler 

svarende til 2,4 milliarder DKK. Hoff har i alt 2.200 medarbejdere ansat i 33 butikker fordelt på 12 

byer - alle i Rusland. 31 

Virksomhedens produkter er mellemting mellem det klassisk konservative og det moderne vestlige. 

Hoffs prisleje er middelpriser sammenlignet med øvrige møbelforretninger i branchen.  

Stolplit-Rus har en markedsandel på 2,6%. Stolplit-Rus er en russisk virksomhed, der startede i 1999 

med en fabrik, som producerede møbler. Sidenhen har virksomheden åbnet deres egne fysiske 

butikker. I alt er virksomhedens produkter repræsenteret i mere end 2000 butikker i 13 russiske 

regioner og i udlandet. Stolplit-Rus er til stede både på konsumentmarkedet med egne butikker, med 

webshop samt på producentmarkedet som leverandør af Stolplit-møbler til andre møbelbutikker.32  

Stolplit-Rus´ seneste regnskab viste en omsætning på 12.935.000 USD, svarende til 88.784.405 DKK. 

Stolplit-Rus har den fordel, at de selv producere de fleste af deres produkter dermed har de en  vertikal 

integration og kan dermed også opnå betydelige konkurrencefordele ved at have lave priser over for 

kunderne.   

Stolplit sortiment er præget af en klassisk, russisk stil. Som russisk virksomhed har de et mere 

indgående kendskab til, hvad de russiske kunder efterspørger.  Virksomhedens prisniveau er lavt.  

                                                 

31 http://tadviser.com/index.php/Company:House_interior_(Hoff) 

32 https://www.stolplit.ru/about/ 

http://tadviser.com/index.php/Company:House_interior_(Hoff)
https://www.stolplit.ru/about/
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Ud over IKEA, Hoff og Stolplit findes en række andre møbelforretninger, der er specialiseret inden 

for enkelte varekategorier. Som eksempler kan nævnes Lazurit, der er specialiseret i interiør til 

soveværelset, Askona, der er specialiseret i madrasser og sofaer samt Angstem, der er specialiseret i 

soveværelse, sofaer og skabe. De nævnte forretninger har varekategorier, som JYSK også sælger, 

herunder eksempelvis dyner, madrasser og senge. Men de er ikke ligeså unikke som JYSK, der 

tilbyder boliginteriør inden for både soveværelse, badeværelse, stue og kontor i samme butik. 

Derudover findes der flere online-møbelforretninger, der tilbyder flere af de samme produkter i 

ovenstående kategorier. Boliginteriør-webshops vinder i øjeblikket større og større andel i 

fordelingen af markedsandelene. Ca. ¼ af russerne fortrækker at købe deres møbler online, blandt 

andet fordi det er nemt, lettere at få et hurtigt overblik over udbuddet og sammenligne priserne.    

Verdens største virksomhed, kinesiske Alibaba, er kommet ind over grænsen fra Kina og har indgået 

en Joint Ventureaftale med mail.ru group, der skal være med til at booste Alibabas salg i Rusland. 

Deres Joint Venture hedder AliExpress Russia. Det forventes, at e-handel vil vækste med 20% om 

året de næste år.  

Konkurrencemæssigt er Alibabas udbud af madrasser og møbler meget begrænset, men det er bare 

spørgsmål om tid før Alibabas billige, kinesiske boliginteriør bliver en mærkbar trussel for 

møbelbranchen i Rusland.   

Kunderne har nogle præferencer og med de store udbydere og flere mindre, er konkurrenceformen 

differentieret delvist monopol.   

Nye indtrængere  

Truslen fra nye konkurrenter skal også indgå i JYSKs strategiske overvejelser. Som markedet ser ud 

lige nu, er der kun 3 reelle konkurrenter i snæver forstand og en stor gruppe mere eller mindre 

specialiserede udbydere. Det skyldes i høj grad de høje adgangsbarrierer i forbindelse med at trænge 

ind på det russiske marked.  

Det russiske marked er generelt attraktivt, men et svært tilgængeligt marked at etablere sig i. Som 

nævnt i PIE analysen er korruption og de bureaukratiske systemer hovedårsagen til, at det er svært 

for udenlandske indtrængere at etablere sig i Rusland.  

De i forvejen 3 store udbydere; IKEA, Hoff og Stolplit-Ros sidder massivt på markedet. Som ny 

indtrænger vil det derfor stille store krav til kapital til markedsføring, et stort og velfungerende 
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logistikapparat, gode leverandører - helst vertikalt ejede, en velfungerende webshop, rigtige 

placeringer af fysiske butikker samt flere års udholdenhed. Heldigvis er JYSK forberedt og stærk på 

alle ovenstående punkter. Derfor burde virksomheden være klar som den nye indtrænger på det 

russiske marked.  

Pris forventes at være et af de mest anvendte konkurrenceparametre blandt konkurrenterne. Hvis den 

nye indtrænger skal overleve på sigt, kræver det gode leverandørpriser så marginen fortsat giver et 

positivt afkast. For at opnå konkurrencemæssige leverandørpriser, kræver det ofte, at indtrængeren 

selv ejer leverandøren.  

Distributionskanalerne skal være optimale. Det betyder, at de fysiske butikker skal være beliggende 

strategisk rigtige steder, hvilket kan være dyre adresser. Dog er det muligt at etablere sig online med 

en webshop. På den måde vil en ny indtrænger kunne omgå mange af de adgangsbarrierer, der er i 

landet. 

Som ny indtrænger på det russiske marked, vil det være en stor fordel at føre omnichannel 

markedsføring, hvor kunderne har en ens, sammenhængende og meningsfuld oplevelse af 

virksomhedens produkter, uanset via hvilken kanal, kunden interagere med virksomheden.   

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

En leverandørs forhandlingsstyrke vil være stærk, hvis det produkt, der leveres, er svært at 

substituere. JYSK vil have svært ved at erstatte sine produkter med en anden leverandørs, men 

hverken plademøbler eller madrasser er unikke, så leverandørernes forhandlingsstyrke er relativ lille 

i den russiske møbelbranche.  

I opstartsfasen kommer JYSK med sine egne produkter fra distributionscentre i Polen, men ifølge 

virksomhedens Expansion Director, Mikael Albæk Kristensen, agter JYSK på sigt at finde russiske 

leverandører. Udfordringen er at finde leverandører, der kan levere produkter i en kvalitet, der lever 

op til JYSKs standarder og henhold til virksomhedens ”Code of Conduct”, især hvad angår 

bæredygtighed og korruption33.  Det vil især være en fordel for JYSK at finde russiske leverandører, 

da en af virksomhedens største udfordringer er at få varer ind i Rusland på grund af bureaukratisk 

fortoldning, der udgør et besværligt og er et fordyrende led og skaber høj risiko for, at leveringerne 

                                                 

33 Bilag 1, interview med JYSK Extension Director Mikael Albæk Kristensen 
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bliver forsinket ved grænsen. Ifølge Mikael Albæk Kristensen er det ikke usædvanligt, at 

fortoldningen ved grænsen tager 1 - 2 uger34.   

Når JYSK på sigt indgår aftaler med russiske leverandører, kan leverandørernes forhandlingsstyrke 

være lidt stærkere, da de er JYSKs eneste alternativ. Det vil koste JYSK tid og penge at skulle finde 

nye leverandører eller fortsætte med deres egne produkter fra Polen. Et andet alternativ for JYSK til 

at mindske leverandørens forhandlingsstyrke, er eksempelvis at integrere vertikalt ved at opkøbe 

leverandører, således som både Stolplit og IKEA har gjort. Det har betydet, at Stolplit og IKEA i dag 

producerer en stor del af deres egne produkter i Rusland. Der er masser af mulige producenter:  

 SHATURA (soveværelse, møbler): https://www.shatura.com/  

 LAZURIT (senge, madrasser):  https://lazurit.com/  

 ANGSTREM (soveværelsemøbler og sofaer):  https://www.angstrem-mebel.ru/  

 STOLPLIT (senge, plademøbler): https://www.stolplit.ru/  

 TRIYA (senge, plademøbler): https://www.triya.ru/  

 MIASS MEBEL (plademøbler): http://www.miassmebel.ru/  

 MEBEL CHERNOZEMIA (plademøbler): http://mche.ru/ 8  

 MARTA (sofa, madrasser): https://www.8marta.ru/ 

Købernes forhandlingsstyrke 

De russiske kunder er meget prisbevidste og forsigtige med deres køb, for så vidt angår boliginteriør. 

Der er en tydelig tendens til, at kunderne prioriterer at købe de basale, nødvendige produkter så som 

seng, køkken og gardiner, frem for garderobeskabe og dagligstuemøbler, som først bliver aktuelle, 

når der kommer bedre økonomiske tider i landet35.    

Udbuddet af møbelbutikker, der sælger madrasser og senge er relativt lille i landet. Deraf følger en 

lille konkurrence i branchen, hvilket kun giver kunderne en lille forhandlingsstyrke. JYSKs 

tilstedeværelse på det russiske marked, vil dog være medvirkende til en øget konkurrence og deraf 

følgende øget forhandlingsstyrke hos kunderne.  

Køberne kan også agere som politiske forbrugere, hvor de kan have stor magt gennem deres omtale 

og anmeldelser af JYSK. Hvis forbrugerne er uenige i JYSKs etiske optræden, kan det hurtigt spredes 

via de sociale medier.  

                                                 

34 Bilag 1, interview med JYSK Extension Director Mikael Albæk Kristensen 

35 Euromonitor International, Passport, Home Furnishings in Russia, April 2019.  

https://www.stolplit.ru/
https://www.triya.ru/
http://www.miassmebel.ru/
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Omvendt er JYSK selv kunde på producentmarkedet, når de skal købe madrasser og møbler fra 

russiske leverandører. Her vil JYSKs forhandlingsstyrke være præget af, at virksomheden på sigt 

kommer til at skulle aftage store mængder og dermed kan de presse prisen. Men i starten vil JYSK 

være en mindre spiller og dermed have lille forhandlingsstyrke. Samtidigt vil mulighederne for at 

finde andre producenter være begrænset, da der ikke er mange af disse på det russiske marked.   

Substituerende produkter 

Der er meget få substituerende løsninger til eksempelvis senge og madrasser og der vil altid være 

behov for senge og madrasser, Det er således produkter, der hverken går af mode eller bliver 

”disrupted” af ny teknologi eller innovative løsninger. Der findes få substituerende produkter for nye, 

traditionelle madrasser, eksempelvis luftmadrasser eller genbrug.  

JYSK øjner en oplagt mulighed ved at starte butikker op på det russiske marked, mens landet er i 

økonomisk krise. Her vil JYSK kunne tilbyde billigere substituerende kvalitetsprodukter i forhold 

etableret udbydere som IKEA, Hoff og Stolplit-Rus og derved få skabt en god start med god omtale.  

4.2 Delkonklusion og svar på arbejdsspørgsmål 2 

Hvordan er markedet for boliginteriør i Rusland? 

Møbelbranchen er en branche, der har været i vækst og som fortsat forventes at vækste de kommende 

år. Der forventes et øget salg på de fleste af JYSKs kerneprodukter, dog særligt senge, gardiner og 

persienner. Det er også værd at bemærke, at salget af boliginteriør er meget afhængigt af det russiske 

samfunds økonomi. Salget følger næsten synkront det russiske BNP pr. indbygger. Ikke overraskende 

betyder det, at desto bedre økonomi i landet, desto mere salg af boliginteriør.  

Benchmarkinganalysen viser, at der er langt færre møbelbutikker pr. indbygger i Rusland i forhold 

til andre lande, eksempelvis England, Frankrig og Spanien. Derimod er forbruget på møbler pr. 

indbygger i Rusland på niveau med Frankrig og England og langt højre end USA og Tyskland.  Det 

viser, at efterspørgslen på møbler i Rusland er stort og udbuddet lille. Det tolker jeg derhen, at den 

store efterspørgsel langt fra er mættet. Dermed burde der være masser af plads til JYSK på et kæmpe 

marked med meget få, konkurrerende boliginteriørbutikker.  

Når JYSK starter på det russiske marked vil de nærmeste konkurrenter i snævreste forstand være 

virksomhederne IKEA, Hoff og Stolplit. Kendetegnet ved den snævre konkurrence er fysiske 

butikker, der forhandler boliginteriør til soveværelse, badeværelse, stue, kontor, og spisestue (dog har 

Stolplit ikke interiør til badeværelse). Derudover findes også konkurrenter i lidt bredere forstand. 
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Eksempelvis nichevirksomhederne, Askona og Lazurit og Angstrem, der har specialiseret sig i senge, 

madrasser og/eller garderobeskabe. IKEA er den altoverskyggende dominerende markedsleder.  

Truslen fra nye indtrængere af konkurrerende virksomheder på JYSKs niveau er begrænset på grund 

af de store indtrængningsbarrierer, der består på det russiske marked. Det erhvervsmæssige klima er 

svært på grund af korruption og tungt politiseret bureaukrati samt ikke-fungerende juridiske rammer.  

Derudover er der store krav til kapital, leverandøraftaler, logistikcentre, omnichannel marketing med 

fysiske butikker og webshops, for at kunne være med i konkurrencen blandt de store udbydere på 

markedet.   

Leverandørernes forhandlingsstyrke bestemmes af, hvor unikt deres produkt er. Hvis produktet er let 

at substituere, er forhandlingsstyrken lille. Desto mere unikt produktet er, jo stærkere står 

leverandøren. Møblerne er sjældent særligt unikke, men det kan selve produktionen være, hvis den 

kan leve op til eksempelvis JYSKs ”Code of Conduct” i forhold til korruption og bæredygtighed. Der 

ligger også en forhandlingsstyrke i relationen mellem leverandøren og JYSK. Det koster tid og penge 

at skulle finde en ny leverandør. Den bedste måde JYSK kan mindske forhandlingsstyrken på, er ved 

at integrere vertikalt og opkøbe leverandøren.  

De russiske kunder har kun en lille forhandlingsstyrke, da der kun er lille konkurrence på grund af få 

udbydere af boliginteriørbutikker i landet. Kunderne kan ikke bare vælge et andet alternativ, for dette 

eksisterer ikke. Det samme gør sig gældende, når JYSK på producentmarkedet er kunde og skal købe 

hos den russiske leverandør.  

Der er meget få substituerende løsninger til eksempelvis senge og madrasser, som der altid vil være 

behov for. Senge og madrasser er produkter, der hverken går af mode eller bliver ”disrupted” af ny 

teknologi eller innovative løsninger.  

På sigt kan JYSK både opkøbe horisontalt og vertikalt på det russiske marked med henblik på at opnå 

dertil relaterede konkurrencemæssige fordele.  

 

4.3 Porters Værdikæde  

For at få overblik over, hvilke funktioner JYSK varetager, har jeg udarbejdet en værdikædeanalyse. 

Analysen er med til at skabe en forståelse af, hvilke funktioner, der er særligt vigtige og hvilke 

funktioner, der er mindre vigtige.  
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Værdikædeanalysen af JYSK viser alle de aktiviteter i virksomheden, der tilsammen skaber det 

produkt, kunderne køber. Michael E. Porters Værdikæden er opdelt i to hovedaktiviteter: 

Primæraktiviteter og støtteaktiviteter.  

Primæraktiviteter: 

Leverandør 

JYSK har lige siden starten været kendt for fremragende indkøbsevner. Det er blandt andet derfor, at 

Lars Larsen altid blev kaldt ”købmanden”. Lige siden Lars Larsen startede sin første butik, havde han 

fokus på indkøb af store varepartier til lave priser og kunne derfor sælge til yderst konkurrencevenlige 

priser.  

JYSKs varer kommer fra faste leverandører fra hele verden og som gennem gode relationer har opnået 

gode aftaler. Derudover har JYSK integreret vertikalt og opkøbt flere leverandører, der producerer 

vigtige produkter til JYSK:  

 SCHOU, som er Skandinaviens største nonfood-virksomhed. De er lagerførende inden for alt 

udstyr til hjemmet.  

 ScanCom, som producerer havemøbler produceret i træ.  

 Actona Company, som producerer kvalitetsmøbler.  

 Interior Direct, som producerer møbler til især hoteller og konferencecentre.  

 

Logistik 

Det er afgørende for JYSKs succes, at varerne er fremme hurtigt. Derfor er det vigtigt at have et 

effektivt, logistisk setup, der hurtigt kan få varerne ud til butikkerne eller direkte til kunderne.  

JYSKs nye IT-platform kan indsamle Big data fra butikker og kunder. Ud fra den indsamlede data 

kan systemet beregne prognoser, altså forudse, hvordan salget vil gå i de forskellige butikker. Dermed 

kan JYSK også fastlå, hvilke varer, der på rette tidspunkt, skal stå ude i butikkerne.  

JYSK har leverandører i hele verden. Virksomheden overtager selv varerne direkte hos leverandøren 

og sørger således selv for fragten. Kommer varen eksempelvis fra Østen er der typisk op til 120 dages 

”lead time” før varen er på JYSKs lager. Er produktet derimod fra en dansk producent, der leverer til 

distributionscenteret i Uldum, DK, er der kun cirka 48 timers ”lead time”. JYSK foretrækker derfor 

at finde lokale leverandører, der kan levere i den rette kvalitet og i overensstemmelse med 

virksomhedens ”Code of Conduct”.  
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Til at styre logistikken har JYSK bygget højteknologiske højlagre, der kan håndtere mere end 

hundrede tusinde europaller. Lagrene er semiautomatiske og kan stable europaller i 40 meters højde.  

Distributionscenteret i Uldum i Danmark er et sådan højlager med plads til 214.000 europaller. 

Lageret leverer vare til JYSKs markeder i Danmark, Norge, Holland, UK, Belgien, Irland.  

 

Distributionscenteret, Radomsko i Polen er også et højlager, der har kapacitet til 169.000 europaller. 

Det vil være herfra de russiske butikker vil få deres varer fra. Derudover leverer distributionslageret 

også til følgende lande: Bosnien-Herzegovina, Polen, Serbien, Tjekkiet, Ukraine, Ungarn, Bulgarien, 

Slovakiet, Rumænien, Slovenien, Grækenland og Kroatien. Lignende højlagre har JYSK bygget i 

Sverige, Tyskland og Bulgarien.  

I løbet af april 2020 påbegynder JYSK yderligere et byggeri af et højteknologisk højlager i Ecser i 

Ungarn med plads til 210.000 europaller. Lageret forventes at kunne levere varer til Ungarn, Tjekkiet, 

Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien og Serbien i midten af 2022.  

De højteknologiske distributionscentre er essentielt for, at JYSK kan tilbyde hurtig levering, hvilket 

er et af de vigtigste konkurrenceparametre i kampen mod de andre store konkurrenter, især de store 

online-giganter som Amazon og Alibaba.   

 

Code of conduct bæredygtighed CSR Ashridge model 

Ashridges CSR model i Figur 4.1 beskriver alle de 

aktiviteter, hvor JYSK benytter CSR som en 

gennemgående strategi af hensyn til miljø, mennesker 

og økonomi, også kaldt den tredobbelte bundlinje.   

Nedenfor er de væsentligste CSR aktiviteter uddybet i 

for JYSK i Rusland.  

Porter og Kramer (2006)36 siger, at når en 

virksomheds CSR aktiviteter styrker virksomhedens 

konkurrenceevne, bliver CSR aktiviteterne automatisk 

strategiske. CSR er i den grad tænkt ind i alle JYSKs 

                                                 

36 

https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Gerenciasocial/html/Cursos/Columbia/Lecturas/Str

ategy-Society.pdf 

https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Gerenciasocial/html/Cursos/Columbia/Lecturas/Strategy-Society.pdf
https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Gerenciasocial/html/Cursos/Columbia/Lecturas/Strategy-Society.pdf
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aktiviteter. Derfor er CSR også et vigtigt element i JYSKs værdikæde, da CSR i den grad er med til 

at give JYSKs produkter merværdi over for kunden.  

Porter og Kramer (2006) nævner, at en virksomheds CSR både kan forbedre værdien af input og 

output af virksomheden, hvilket i den grad er tilfældet for JYSK. Den store fokus JYSK har på 

ordentlige Medarbejderaktiviteter i form af psykisk og fysisk arbejdsmiljø, tiltrækker i den grad 

nogle af de bedst uddannede medarbejdere på alle planer i virksomheden. JYSK er et eftertragtet sted 

at arbejde. Resultatet er tilfredse og loyale medarbejdere og en lav udskiftning af disse.    

Outputtet hos JYSK bærer præg af CSR. Således er CSR en strategi, der er tænkt ind i samarbejdet 

med leverandører i forhold miljø og samfundet. Kunderne efterspørger netop JYSKs produkter og 

service, fordi de lever op til de gældende krav til bæredygtighed og etik.  

Hvad angår medarbejderne, er de nøglen til JYSKs succes. Derfor er virksomheden løbende i dialog 

med medarbejderne, så alle bliver hørt og kan give deres ideer og meninger til kende. JYSK 

gennemfører hvert andet år medarbejdertilfredshedsundersøgelser, hvor virksomheden scorer 

topkarakter. JYSK har derudover stor fokus på sikkerhed og anvender i vidt omfang moderne 

teknologi og hjælpemidler, så medarbejderne ikke skal foretage tunge løft eller kommer til skade.  

Hvad angår samarbejdes- og leverandøraftaler, er JYSK tilsluttet Business Social Compliance 

Initiativ (BSCI), som er et internationalt kontrol- og uddannelsessystem, hvorigennem JYSK stiller 

krav til deres leverandører og samarbejdspartnere om, at de skal opfylde og overholde virksomhedens  

”Code of Conduct” som er et sæt spilleregler for samarbejdet. 

Spillereglerne omfatter blandt andet følgende områder:  

 Børnearbejde 

 Tvangsarbejde 

 Korruption 

 Diskrimination  

 Sikkerhed 

 Arbejdstid 

 Miljø 

Særligt håndtering af korruption er et af fokuspunkterne når JYSK åbner butikker i Rusland. For, at 

JYSK kan undgå korruption, skal de klart melde ud til alle interessenter at Jysk fører en non-bribery 

politik. Derudover skal JYSK bruge professionelle, der kender de russiske spilleregler og som ved, 

hvordan JYSK kan undgå korruption og bestikkelse. Ifølge Expansion Director Mikeal Albæk 
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Kristensen har JYSK allieret sig med den danske speditør virksomhed DSV som har stor erfaring 

med at køre gods ind over den polsk-russiske grænse uden brug af bestikkelse.  

Når det kommer til bæredygtighed og klima, arbejder JYSK målrettet for at skåne miljøet mest muligt 

i alle de lande, de har aktiviteter i. Her har virksomheden udarbejdet nogle fokusområder:  

 Reducering af energiforbrug gennem fx brug af LED belysning i butikkerne. 

 Effektivisering af affaldssortering - særligt pap og plastic. 

 Indførsel af plasticposer lavet af 50% plastspild (genbrugsplast) 

 Øget brug af FSC-certificeret træ. 

 Nedbringelse af farlige ftalater i varerne. 

 For at vejlede forbrugerne benytter JYSK følgende miljømærkninger:  

 Oeko-Tex, hvilket sikrer, at JYSKs produkter ikke indeholder skadelige farvestoffer og 

kemikalier.  

 FSC, er en mærkning der sikrer, at der ikke anvendes truede træsorter, at der plantes nye træer 

og at der tages hensyn til lokalbefolkningen og dyrelivet.  

 CartiPUR fremmer sikkerhed, sundhed og miljø i forhold til de skummaterialer, der blandt 

andet anvendes i madrasser. 

En anden måde JYSK påtager sig et socialt ansvar på, er gennem sponsorater. JYSK sponsorer blandt 

andet Dansk Handicap Idræts Forbund, men også i flere andre lande, sponsorerer JYSK parasporten.  

Det forretningsdrevne samfundsansvar gavner JYSK. Når alle interessenter har en positivt opfattelse 

af virksomhedens aktiviteter, vil de være villige til at købe flere af JYSK produkter eller betale en 

højere pris.  

Markedsføring og salg 

Kunder køber ikke produkter for produktets skyld. De køber værdien af de fordele, som produktet 

giver dem. Værdien af de fordele er ofte immaterielle i form af en følelse eller et image, som kunden 

gerne vil signalere.   

Den opfattede værdi er kundens samlede evaluering af produktet og dets service. Den opfattede værdi 

afgør om, der opstår en præference for produktet.  

Summen af alle aktiviteterne i værdikæden skal munde ud i den rette værdi, som kunderne 

efterspørger. Derudover skal summen af værdikæden være så attraktiv, at kunderne foretrækker denne 
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værdi frem for de værdier konkurrenterne kan tilbyde. Derudover skal den opfattede værdi være 

omkostningen værd for kunden. Prisen skal altså afspejle værdien af produktet.   

JYSKs markedsføring handler derfor om at samle alle aktiviteterne fra værdikæden og formidle det i 

et enkelt og let forståeligt budskab til kunderne.  

JYSK benytter sig af rigtig mange forskellige medier og ofte flere på samme tid, så budskabet når ud 

og rammer bredest muligt. De væsentligste kommunikationskanaler, JYSK anvender er: 

 Hjemmeside 

 Reklamer 

 Pressemeddelelser 

 Sociale medier 

 

Hjemmesiden er sprogligt tilpasset de lande, hvor JYSK har butikker, men indholdet på siderne er 

det samme for dem alle:  

 Produkter inden for en række kategorier 

 Onlinesalg 

 Oplysninger om butikkerne 

 Inspiration gennem blogs og guides 

 Information om JYSK som virksomhed 

 Kundeservice 

 Reklamer har været og er stadig en af JYSKs mest benyttede måder at komme i kontakt med 

kunderne på. JYSK har gennem tiden været pioner inden for reklame. Lars Larsen var således en af 

de første i Danmark til at gøre brug af TV-reklamer. Ud over TV-reklamer benytter JYSK sig af 

reklamer i aviser, blade, ugentlige tilbudsreklamer og nyhedsbreve på deres hjemmeside.  

Pressemeddelelser bruges også flittigt, da virksomheden ønsker at være en åben virksomhed. Derfor 

informerer JYSK løbende om nyheder og andre forhold, der kan have interesse for omverdenen.  

Med det formål, at ramme deres forskellige målgrupper mere direkte, overtager de sociale medier 

mere og mere, som virksomhedens fortrukne medie, frem for den traditionelle reklame. Via sociale 

medier kan virksomheden interagere med sine målgrupper, da kommunikationen kan gå begge veje. 

Ved brug af sociale medier kan JYSK hurtigere komme i kontakt med målgrupperne med nyheder, 

tilbud og konkurrencer.  

JYSK benytter følgende sociale medier:  

 Facebook - hvor de deler inspiration og gode tilbud 
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 YouTube - hvor man kan finde forskellige film med fx information og reklamer 

 Instagram - hvor de giver inspiration til hjemmet med billeder 

 LinkedIn - hvor man kommunikerer om jobs og karrieremuligheder 

De sociale medier, som virksomheden benytter mest, er Facebook og Instagram.  

Omnichannel markedsføring benyttes også i høj grad af JYSK. Når virksomheden iværksætter en 

kampagne, bruges ofte flere kommunikationsplatforme i kampagnen. Budskabet bliver i langt højre 

grad opfattet af JYSKs kunder, når de får det samme budskab fra flere medier.  Eksempelvis vil en 

reklamekampagne i tilknytning til Black Friday blive kommunikeret ud både i tilbudsavisen, på 

Facebook, i butikkerne, på hjemmesiden og i TV-reklamer. 

Slutproduktet 

Summen af hele værdikæden er slutproduktet som JYSK levere til kunden. Slutproduktet i 

værdikæden skal gerne leve op til kundens forventning.  

Varesortimentet i butikkerne består af 80% standardvarer og 20% lokalt tilpassede varer37.  

For at JYSK kan leve op til kundernes forventninger, arbejder JYSK ud fra en Mission og Vision, 

som kobles sammen med JYSKs forretningsidé. Dette med henblik på at opfylde kundernes ønsker 

og behov, samt give alle JYSKs medarbejdere en fælles ledestjerne at arbejde efter.  

JYSKs mission er: ”A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living”38 

JYSK vision har 3 ben: 

1. Kunderne: at være kundernes første valg inden for branchen. 

2. Medarbejderne: at være medarbejdernes første valg inden for retail. 

3. Aktionæren: at være verdens mest udbredte og profitable butikskæde. 

 

JYSK har et fælles værdigrundlag, der gælder alle medarbejdere i koncernen39:  

 Købmand: Det skal både være sjovt og give en vis stolthed at være en del af en stor, succesrig 

international virksomhed, uden at den virker fjern og fremmed. Samtlige medarbejdere udgør et 

led i kæden og alle led er lige betydningsfulde. Hver medarbejder skal yde en god service og 
skal være omkostningsbevidst. 

 Kollega: Medarbejderen skal være hjælpsom, åben og ærlig og vise gensidig respekt. 

                                                 

37 Bilag 1, Interview med Expansion Director  Mikael Albæk Kristensen 

38 https://www.JYSK.com/mission-statement 

https://www.JYSK.com/mission-statement 

39 https://www.JYSK.com/JYSK-values 

https://www.jysk.com/mission-statement
https://www.jysk.com/mission-statement
https://www.jysk.com/jysk-values
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 Korpsånd: Hver enkelt medarbejder skal være initiativrig og beslutsom samt loyal og engageret 
i forhold til fælles mål. 

Ovenstående er JYSKs fundament for at kunne indfri kundernes forventninger til produkterne.  

JYSK beskriver den service og oplevelse, som virksomheden ønsker kunden skal have, gennem 

følgende 4 løfter til kunderne:  

 Du får gode tilbud 

 Du får pålidelig kvalitet 

 Du får en nem handel 

 Du får kompetent service 

Det betyder, at alle JYSKs medarbejdere også skal leve op til at kunne levere ovenstående løfter.  

Støtteaktiviteter: 

Infrastrukturen i JYSK har i mange år bestået af to forretningsenheder, Dänishes Bettenlager, der 

drev alle de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal og JYSK Nordic, som stod 

for alle butikkerne i de nordiske lande, samt øvrige Europa, Vietnam, Canada og Kuwait og 

franchisebutikkerne. I september 2019 blev det hele samlet under navnet JYSK med administrerende 

direktør Jan Bøgh i spidsen. Hele sammenlægningen her sket med henblik på at strømline 

forretningen og centralisere alle aktiviteter, så de eksekveres ens i hele organisationen. Hele JYSK 

infrastruktur styres nu fra hovedkontoret i Brabrand. Herfra udgår al styring af virksomhedens cirka  

2.800 butikker og 23.000 medarbejdere fordelt i 52 lande.  

JYSK består af 3 forretningsområder: JYSK egne butikker, JYSKs franchisebutikker og JYSKs 

webshop.  

Efter stifteren Lars Larsens død i august 2019 er det fortsat familien, der ejer hele JYSK-koncernen 

med Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, som bestyrelsesformand40. Fordelen ved, at virksomheden 

ikke ejes af en kapitalfund er, at JYSK selv kan bestemme, hvor den vil investere og hvilken strategi, 

der skal vælges. Virksomhedens handlinger kan være mere langsigtede, frem for at skulle give afkast 

på kort sigt.  

 

 

                                                 

40 https://finans.dk/erhverv/ECE11738377/familien-saetter-sig-tungt-paa-magten-i-

JYSK/?ctxref=ext 

https://finans.dk/erhverv/ECE11738377/familien-saetter-sig-tungt-paa-magten-i-jysk/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11738377/familien-saetter-sig-tungt-paa-magten-i-jysk/?ctxref=ext


58 

 

Menneskelige ressourcer 

JYSK gør meget i at udvikle og uddanne sit personale. Alt salgspersonale kommer på 

salgstræningskurser, hvor de lærer alt om JYSKs produkter samt kundebetjening.  

Forud for åbningen af JYSKs butikker i Rusland, har de nye ”store-managers” været på træningsbesøg 

i Polen og Kroatien for at lære, hvordan man driver en JYSK butik.  

JYSK er en verdensomspændende virksomhed, der gerne vil have et ensformigt koncept i alle 

butikker. Dog er varesortimentet delvist tilpasset de enkelte lande. JYSK benytter blandt andet 

Himmerland Golf & Spa som uddannelsescenter for sit personale. Da ikke alle JYSK-ansatte på 

verdensplan kan komme på salgskursus på Himmerland Golf & Spa, har JYSK udarbejdet 

undervisningsvideoer om sine produkter på mange sprog, som kan vises på medarbejdernes 

smartphones. Dermed kan JYSK-ansatte verden over, blive uddannet i alle JYSKs produkter.    

JYSK har indført et system, MYCAREER, som er en digital måde at håndtere medarbejdernes 

personlige udviklingsplan på. Det sker via en app, hvor medarbejderne dagligt kan følge med i deres 

egen udvikling i forhold til de opsatte mål. 

JYSK har gennem mange år oparbejdet en fælles international JYSK corpsånd, der er synlig hos alt 

personale, uanset hvor i verdenen du møder dem.  

Der er stor medarbejdertilfredshed blandt JYSKs ansatte. Målinger viser, at 81% af medarbejderne er 

stolte af at arbejde for JYSK. Virksomheden uddanner de fleste af sine butiksledere og de gør det 

rigtigt godt, hvilket kan ses i medarbejdertilfredshedsanalysen, hvor hele 85% af medarbejderne 

angiver at være tilfredse med deres ledere. 65% af butikslederne er så at sige vokset op i JYSK, 

hvilket afspejler de gode udviklingsmuligheder, der er for personalet i JYSK.41  

Teknologiudvikling 

JYSK er med helt fremme, når det kommer til den teknologiske udvikling. I de seneste år har JYSK-

koncernen skudt mere end 500 millioner DKK ind i udvikling af onlineshopping. JYSKs onlinesalg 

bidrager med cirka 7% af den samlede omsætning hos JYSK.  

                                                 

41 http://rabota.JYSK.ru/novaya-strana 

http://rabota.jysk.ru/novaya-strana
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SAO (Semi-automated ordering) er et ens ordresystem, der findes i alle JYSK butikker. SAO er et 

semiautomatiseret varebestillingssystem, der selv laver ordreforslag til butikkerne på baggrund af 

indsamlede BIG data.  

Virksomhedens gamle intranet er blevet erstattet af et nyt system, MyJYSK, som er et system, der 

har samlet al intern kommunikation, har gjort den hurtigere og lettet mange arbejdsgange. MyJYSK 

hjælper med at styre opgaverne i butikkerne verden over og samler alt viden og kommunikation ét 

sted. Det nye system er udviklet til smartphones, så kommunikationen er altid lige ved hånden for 

personalet, der dermed har mere tid til kunderne.   

GoJYSK er JYSKs online nyhedsmedie, der er på JYSK hjemmeside og tilgængeligt for alle, der 

måtte have interesse i JYSKs nyheder. På GoJYSK lægger JYSK eksklusive nyhedsartikler op om, 

hvad der foregår i JYSKs verden lige nu.  Formålet er at afspejle og understøtte den fælles kultur, der 

er i JYSK på tværs af landegrænser. Samtidigt kan nysgerrige kunder følge med i JYSKs udvikling.  

Produktudvikling (R&D) 

JYSK er en moderne virksomhed, som hele tiden er opmærksom på udvikling inden for trends, 

teknologi og kundeadfærd. Det betyder, at JYSK konstant tænker innovativt for at tilpasse sit koncept 

til at kunne opfylde kundernes behov. For JYSK er kunden altid i centrum og JYSK arbejder hele 

tiden på at have de rigtige produkter, den rigtige service og butikskoncept.  

For JYSK er det vigtigt at have de rigtige varer på det rigtige tidspunkt. Derfor følger JYSK med i 

udviklingen inden for trends, mode og kundebehov.  

De seneste år har JYSK selv været med til at præge moden og trends inden for interiør til boligen.  

De produkter, der sælges i JYSK er selvfølgelig dyner og puder samt madrasser, sengelinned og 

lagner. I de seneste år har JYSK haft øget fokus på hjemmetekstiler så som pyntepuder, plaider og 

isenkram i tidens modefarver og designs. Derudover sælger JYSK møbler og havemøbler.   

For at ramme forskellige målgrupper, har JYSK udfaset den klassiske butik med hvide vægge og blåt 

gulvtæppe og erstattet dem med et nyt koncept, der hedder 3.0. Det nye 3.0 koncept er med trægulv 

og indretning i sarte farver, hvilket gør, at butikken fremstår mere eksklusiv og skandinavisk. For at 

eksponere varerne i butikken bedre, har man fået pænere inventar, bedre lys og indretningen i 

butikkerne er gjort mere overskuelige.  

3,0 butikkerne består af Bykoncept, Citykoncept og XL-butikker. Bykoncept butikkerne er de mest 

udbredte og ligger typisk i mellemstore byer verden over. Citykonceptet er mindre butikker med 
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beliggenhed i butikscentre tilpasset målgruppen, det urbane folk, som er de lidt yngre generationer i 

storbyen. Produkterne i Citykonceptbutikkerne er indrettet med relativt mere eksklusivt inventar. XL-

butikker er på mere end 17.000 kvadratmeter og typisk placeret trafikorienterede steder. Alle 

butikkerne følger det samme koncept.  

JYSK kører med et koncept, de kalder ”One concept fits all”. Ifølge Expansion Director, Mikael 

Albæk Kristensen, består alle butikkerne af 80% standardvare og 20% tilpassede varer afhængigt af, 

hvor i verden, butikken ligger.   

4.4 Værdikæde perspektiv i forhold til Value ”smilet” Mudambi (2008) 

For at optimere JYSKs værdikæde bedst muligt er det værd at kigge på sourcing, altså hvor opnår 

JYSK de bedste fordele ved en geografisk spredning af værdikædens aktiviteter. Den mest udbredte 

fordel ved at source fra udlandet er billig arbejdskraft, men det kan også være en særlig viden eller 

adgang til særlige produktionsressourcer, der findes i det pågældende land.    

Ifølge Mudambi skal virksomheden placerer værdikæde aktiviteterne der, hvor fordelene er størst. 

Derudover påpeger Mudambi to vigtige aspekter, virksomheder skal overveje. Først skal 

virksomheden vurdere fordelene ved at holde aktiviteten hjemme eller flytte aktiviteten til udlandet. 

Derudover skal virksomheden vurdere om de skal få andre til at udføre arbejdet eller om 

virksomheden skal integrere vertikalt? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 

Ovenstående Mudambis Value ”smilet” indikerer, hvilke værdikædeaktiviteter, der skaber mest værdi 

og hvilke, der ikke er så værdiskabende. I den ene ende af kurven på Mudambis værdi ”smilet” ses 
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R&D (udvikling og design af nye produkter), kommercialisering. Tilsvarende ses i den anden ende 

af kurven markedsføring, brand management og specialiseret logistik - alle aktiviteter, der meget 

værdiskabende.   

Disse aktiviteter er ofte placeret i lande med god økonomi, typisk vestlige lande. En stor del af 

aktiviteterne forgår ofte fra hovedkontoret i hjemlandet, da mange af aktiviteterne er afhængige af 

tæt tilknytning til hinanden. Derudover er det meget sjældent, at hovedkontoret flytter til udlandet.  

De aktiviteter, der ikke bidrager med stor værdi til virksomheden, er ofte selve produktionen af 

produkterne. De aktiviteter kan med stor fordel placeres i lande med billig arbejdskraft, særlig viden 

og særlige produktionsressourcer. Derudover kan der være fordele i at benytte udenlandske 

leverandører, da leverandøren har mulighed for at opnå stordriftsfordele ved også at skulle forsyne 

andre virksomheder med produkter og dermed producere endnu billigere42.  

Virksomheden kan også integrere vertikalt ved opkøb af produktionsvirksomheder i udlandet. Det 

giver mere selvbestemmelse og bedre styring. Der kan dog være kommunikationsmæssige 

udfordringer og friktion forbundet med at koordinere og skabe de nødvendige systemer til 

eksempelvis vidensudveksling. Derudover kan der være en frygt for ekspropriation.  

Uanset om det er en udenlandsk producent eller der er tale om vertikal integration, vil 

produktionsaktiviteten i mindre grad være afhængig af, at være tilknyttet de andre aktiviteter i 

virksomheden.  Men der vil selvfølgelig kunne gå noget synergi til grunde, når produktionen foregår 

i udlandet. Det skyldes ofte den fysiske afstand og kulturelle forskelle, der kan besværliggøre 

kommunikationen.   

JYSK er en detailvirksomhed, men de fleste JYSK-produkter er designet af JYSK og herefter 

produceret af udenlandske produktionsvirksomheder. Produktionen af JYSKs produkter bliver netop 

produceret i udlandet fordi fordelene herved er store. Blandt fordelene høre særligt billigere 

arbejdskraft, særlig viden og ofte også særlige produktionsressourcer og det forhold, at 

leverandørerne kan opnå stordriftsfordele ved at kunne forsyne andre virksomheder samtidigt.  

JYSK har integreret vertikalt og opkøbt flere af de virksomheder, der producerer JYSK-produkter. 

Eksempelvis Scancom, der ligger i Vietnam og producerer havemøbler i træ. Et andet eksempel på, 

at JYSK har integreret vertikalt er JYSKs egne distributionscentre, der er fordelt strategisk i Europa.  

                                                 

42 E.G. Quinn og Hilmer (1994) 
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Når JYSK er tilstede i Rusland med fysiske butikker, vil det også være fordelagtigt og naturligt for 

JYSK at finde russiske leverandører eller integrere vertikalt og opkøbe produktionsvirksomheder i 

landet. Ifølge Expansion Director, Mikael Albæk Kristensen, vil JYSK til at starte med kigge efter en 

madras- og plademøbelproducent i Rusland. Det skyldes hovedsageligt, at disse produkter kan 

produceres billigt i Rusland, og at JYSK undgår fragten fra Radomsko i Polen til Moskva samt den 

bureaukratiske og dyre told.  

4.5 Forretningsmodellen analyse Business Model Canvas 

For bedst mulig at kunne beskrive JYSKs forretningsmodel, vil jeg med Alexander Osterwalders og 

Yves Pigneurs Business Model Canvas analysere, hvilke interne processerne i JYSK, der får 

ressourcerne til at skabe værdi for den familieejede virksomhed i Rusland.  

Business canvas modellen analyserer de interne faktorer ud fra 2 perspektiver: aktivitetsperspektivet 

og kundeperspektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Kilde: Osterwalder & Pigneur: Business Model Generation. Gyldendal, 2012 

Markedstilbud står i midten af ovenstående model og er selve den produktpakke kunden får, når de 

handler hos JYSK. Produktpakken er den værdi, kunden får ved at købe et JYSK produkt. Det 

overordnede produkt, som kunden kan købe i en JYSK butik beskrives godt i JYSKs Mission:  

”A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living” 43 

                                                 

43 https://www.JYSK.com/mission-statement 

https://www.jysk.com/mission-statement
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Derudover består JYSKs produkter af nogle underliggende holdninger og budskaber, som udgør 

JYSKs vision og værdier.  

JYSKs vision er:  

1. Kunderne: at være kundernes første valg inden for branchen 

2. Medarbejderne: at være medarbejdernes første valg inden for retail. 

3. Aktionæren: at være verdens mest udbredte og profitable butikskæde. 

 

JYSK værdier er:  

1. Købmand: som ansat udgør man et led i kæden til den samlede succes. Hver medarbejder skal 

yde en god service og være omkostningsbevist.  

2. Kolleger: skal være hjælpsomme, åbne, ærlige og vise gensidig respekt 

3. Korpsånd: Hver medarbejder skal være initiativrig og beslutsom samt være loyal og 

engageret i forhold til fælles mål. 

De fysiske produkter JYSK tilbyder består i alt til soveværelset i form af senge, dyner, puder, 

madrasser og sengetøj. Derudover tilbyder JYSK produkter til alle rum i hjemmet i form af pynt og 

indendørs- og udendørsmøbler.  

Ud over det fysiske produkt, får kunden god værdi for pengene (value for money), kompetent service 

inkl. uendelig byttegaranti, troværdighed, funktionel kvalitet, smagsmæssig kvalitet med et 

skandinavisk udtryk i farver og design samt en oplevelse af, at det er nemt at handle hos JYSK.    

Kundeperspektivet: 

Kunderelationer på konsummarkedet: JYSKs relation til sine kunder er bedst beskrevet ved at 

beskrive deres målgruppe. JYSKs målgruppe er som udgangspunkt alle. Det vil sige, at 

virksomheden har en meget bred målgruppe. JYSK kunde segmentet er middelklassen. Størrelsen 

på den russiske middelklasse tæller 10 millioner husstande. Sammensætningen består af:44 

 Den lavere middelklasse har en månedlig indkomst på 2000-3000 kr. 

og tæller ca. 7 mio. husholdninger. 

 Den højere middelklasse har en månedlig indkomst på 6000-25.000 kr. 

og tæller ca. 3 mio. husholdninger. 

                                                 

44 https://ruslandseksperten.dk/den-kobestaerke-russiske-middelklasse/#more-1530 

https://ruslandseksperten.dk/den-kobestaerke-russiske-middelklasse/#more-1530
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Dertil kommer, at Rusland har 14 millionbyer, hvor denne middelklasse fortrinsvist er situeret. 

Derudover kan JYSK målgruppe yderligere snævres ind til kvinder mellem 19 - 50 år.  

Distributionskanaler  

JYSKs kontakt med kunderne forgår via mere end 2.800 fysiske butikker i 52 lande. JYSK har også 

deres webshops der er sprogmæssigt og indholdsmæssigt tilpasset til hvert land.   

Derudover anvender JYSK både almindelig reklame så som tilbudsaviser, TV-reklamer, 

avisannoncer samt sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.  

Aktivitetsperspektivet 

 Samarbejdspartnere: som beskrevet i værdikæden, mange leverandører af fysiske produkter 

til JYSK. Derudover har JYSK et vigtigt samarbejde med speditørvirksomheden DSV, der 

står for det meste af JYSKs vejtransport og toldbehandling. PWC står for revisionen i 

virksomheden.  

 Nøgleaktiviteter: er de aktiviteter, der skaber mest værdi for virksomheden. Her udgør 

produktudvikling, markedsføring og logistikstyrring nogle af de vigtigste.  

Nøgleressourcer (VRIN)45 

Barney har nedsat 4 kriterier, der kendetegner nøgleressourcerne: Valuble, Rare, Imperfectly og Non-

substitutable. Tilsammen beskriver kriterierne, hvornår ressourcer bliver vedvarende 

konkurrencemæssige nøgleressourcer for en virksomhed.  

JYSKs nøgleressourcer er alle de vigtigste aktiviteter fra værdikæden, der tilsammen danner det, der 

er det værdiskabende for kunden (Valuable). Fælles for JYSKs nøgleressourcer er, at de er unikke og 

alle bærer præg af at understøtte JYSKs eget 3.0 koncept (Rare). Alle JYSKs nøgleressourcer er 

blevet opbygget siden Lars Larsen startede den første butik i 1979. De mange års erfaring gør, at 

JYSKs mangeårige erfaring i møbelbranchen, ikke kan kopieres af konkurrenter (Imperfectly).  

Nedenstående ressourcer kan ikke erstattes af andre ressourcer (Non-substitutable). Alt i alt er JYSKs 

nedenstående nøgleressourcer unikke.  

 Fysiske ressourcer: her er JYSK distributionscentre en af de vigtigste nøgleressourcer, uden 

dem ville JYSK ikke kunne håndtere og levere deres produkter til de mange butikker og 

kunder på verdensplan 

 

                                                 

45 VRIN Barney 1991 
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 Intellektuelle ressourcer: der er ingen tvivl om, at JYSK er et af de mest kendte brands i 

Danmark. Alle voksne danskere kendte den karismatiske Lars Larsen som ansigtet på JYSK. 

Men uden for Danmarks grænser er kendskabsgraden til brandet JYSK mindre og brandet 

JYSK sættes slet ikke i sammenhæng med Lars Larsen, som er ukendt i udlandet.  Men med 

mere end 2.800 JYSK-butikker på verdensplan, er JYSK ved at være et stort og kendt brand i 

alle de lande, hvor JYSK er massivt tilstede, så som i Tyskland, Polen, Frankrig og Sverige. 

Derudover er brandet særdeles kendt i møbelbranchen - også globalt. Brandet JYSK er klart 

JYSKs intellektuelle ressource.  

 Medarbejdere er blandt de heterogene ressourcer, hvor JYSK differentierer sig i forhold til 

konkurrenterne. Medarbejderne er blandt JYSKs stærkeste ressourcer. JYSK er kendt for at 

være en virksomhed med god trivsel blandt medarbejderne og sørger for god uddannelse, 

personlig udvikling og godt kollegialt sammenhold hos disse. JYSK er en god arbejdsplads. 

Glade og motiverede medarbejdere giver god kundeservice og skaber bedre salg.    

 Finansielle ressourcer spiller en stor rolle for JYSKs investeringer i optimering af 

virksomheden. JYSK har de seneste mange år leveret den ene rekordomsætning efter den 

anden. Det seneste resultat viser, at JYSK i 2019 havde en omsætning på 28,3 milliarder DKK 

og et overskud på 3,3 milliarder DKK. Virksomheden er 100 % familieejet og skal derfor ikke 

dele overskuddet med andre. JYSK har en stærk likviditet.  

 

Finansielt perspektiver 

 Omkostninger er altid i fokus. Alle butikker føre deres eget regnskab og dermed også deres 

egne direkte omkostninger. Det vil sige løn, markedsføring, husleje, vareforbrug samt 

indretning af butikken med inventar. Derudover kommer de indirekte omkostninger, der 

fordeles til hver butik efter en fordelingsnøgle. Den største omkostning er løn. Ud over de 

almindelige driftsomkostninger har JYSK over de seneste år investeret massivt i  

deres IT-infrastruktur, webshop og deres distributionscentre.  

 

 Indtægterne hos JYSK kommer fra alle deres butikker, hvor der er en stor efterspørgsel efter 

JYSK-produkter. Prisen på produkterne afspejler konkurrenternes priser samt god ”value for 

money”. Det overordnede mål for JYSK er at være blandt de bedste inden for detailhandel. 

JYSKs årlige målsætning er, at resultatet før skat skal udgøre 10% af omsætningen, hvilket 

betragtes som et tilfredsstillende resultat. Alle butikker skal som minimum levere en 
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omsætningsstigning på 5%. I daglig tale er mottoet i butikkerne ”vi går ikke hjem før vi har 

opnået indeks 105” Til at motivere medarbejderne til at øge omsætningen, har virksomheden 

bonusordninger for alle butikkerne  

 

 

 

4.6 Delkonklusion og svar på arbejdsspørgsmål 3:  

Hvordan sikrer JYSK, at tilstedeværelsen i Rusland lever op til egne værdier og CSR politik?  

De primære aktiviteter i JYSK- koncernen består af indkøb af varer, der derefter fragtes via et lager 

ud til butikkerne. Varerne skal produceres og fragtes mest etisk korrekt, hvorefter de promoveres og 

sælges med et overskud.  

JYSK indkøber deres varer fra leverandører i hele verden. JYSK sørger selv for fragten direkte fra 

deres leverandør til JYSKs distributionslager. Der kan være op til 120 dages lead time på produkter 

fra eksempelvis Østen, hvorimod lokalt producerede produkter kan leveres på under 48 timer. Der 

kan derfor være store fordele i at købe varer, der er produceret lokalt for at undgå lang leveringstid.  

JYSK er bygget på godt købmandskab. For at få de bedste priser fra leverandøren, har JYSK 

oparbejdet gode relationer til leverandørerne, men har derudover også integreret vertikalt og opkøbt 

flere af sine leverandører. Dermed får virksomheden varen til den bedste pris samt kortere 

leveringstider og undgår switching costs, hvis den skal skifte leverandør. 

Med Mudambis værdi ”smilet” perspektiv på JYSK produktion af varer, er det essentielt for JYSKs 

konkurrenceevne at kunne minimere sine produktionsomkostninger ved at finde russiske leverandører 

af madrasser og plademøbler. Altså finde de leverandører, der giver JYSK de største fordele.  

Hvis JYSK på sigt lykkedes at åbne mange butikker i Rusland, vil de med fordel kunne foretage en 

vertikal integration og opkøbe madras- og plademøbelproducenter i Rusland. Den største trussel er 

dog frygten for ekspropriation i Rusland.  

JYSK har derudover investeret massivt i distributionscentre, der styrer logistikken i JYSK-koncernen. 

Distributionscentrene består af højteknologiske højlagre, der kan håndtere flere hundrede tusinde 

europaller og sørger for hurtig levering til butikker eller direkte til kunderne.  
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Distributionscentrene ligger strategisk placeret i Danmark, Sverige, Polen, Tyskland Bulgarien og 

Ungarn, så de kan levere til JYSKs butikker i hele Europa. 

JYSK anvender CSR både til at tiltrække dygtige medarbejdere ved at tilbyde ordentlige 

arbejdsforhold i form af et godt psykiske og fysisk arbejdsmiljø. JYSK sørger for uddanne og udvikle 

sine medarbejdere. Derudover anvender JYSK CSR gennem et sæt af spilleregler til at styrke sin 

konkurrenceevne således, at deres produkter tager hensyn til lokalsamfundet, miljøet, 

ansættelsesforhold og korruption i alle de lande virksomheden samarbejder med.  

JYSK markedsfører sine produkter der, hvor de rammer kunderne bedst muligt. Det er i høj grad på 

de sociale medier frem for de traditionelle reklamemedier. JYSK benytter sig af omnichannel 

markedsføring og sender derfor sine kampagnebudskaber ud via flere medier på samme tid.  

Det slutprodukt, som kunden køber er summen af alle aktiviteterne i værdikæden. Produktet skulle 

også gerne give kunden en værdi i form af værdier, som JYSK har lovet kunden:  

 Du får gode tilbud 

 Du får pålidelig kvalitet 

 Du får en nem handel 

 Du får kompetent service  

Til at støtte op om de primære aktiviteter, er der støtteaktiviteter, der understøtter processen så de 

primære aktiviteter kan lykkedes. Støtteaktiviteterne i JYSK-koncernen består af infrastrukturen, 

medarbejderne, teknologi og produktudvikling.   

JYSK-koncernen er familieejet og styres af stifteren, Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, i egenskab 

af bestyrelsesformand.  Hele JYSKs infrastruktur er centralstyret fra hovedkontoret i Brabrand. 

Herfra udgår al styring af virksomhedens cirka 23.000 medarbejdere i de lidt over 2.800 butikker 

verden over.  

JYSK er familieejet og det er derfor familien, der lægger strategien, hvilket muliggør langsigtede 

strategier uafhængigt af kapitalfonde, der ønsker kortsigtet afkast.  

JYSKs succes er bygget på dedikerede medarbejdere verden over. JYSK gør meget ud af at uddanne 

og udvikle sit personale, samt sørge for. at de psykiske og fysiske arbejdsforhold er i orden.  

Der findes en helt særlig medarbejder korpsånd i JYSK koncernen på tværs af landegrænser. I denne 

sammenhæng bør nævnes JYSK nyhedsmedie GoJYSK. Den gode korpsånd kan udledes af 

medarbejdertilfredshedsanalyserne, der fortæller, at medarbejderne er meget tilfredse med deres 

ansættelse i JYSK.  
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Hvad angår produktudvikling, så er JYSK konstant opmærksom på udviklingen og de trends, der er 

i branchen. JYSK er på grund af sin størrelse og kapacitet også selv med til at præge branchen.  

JYSK har for nyligt opdateret alle sine butikker til 3,0 koncept. Det nye koncept er med trægulv og 

indretning i sarte farver, som gør butikkerne mere eksklusive og ser mere skandinaviske ud. 

Derudover er butikkerne udstyret med bedre spotlys og gjort mere overskuelige.    

Det nye 3,0 butikskoncept findes i 3 udgaver afhængig af beliggenhed. Der er de almindelige 

bybutikker, der ligger parkeringsorienteret inden i byerne, Citybutikker, der ligger i butikscentre og 

XL-butikker, der ligger trafikorienteret.  

Hvad angår den teknologiske udvikling i JYSK, er der blevet investeret massivt med mere end 500 

millioner DKK i udvikling af teknologiske værktøjer. Særligt er JYSKs webshop blevet opdateret og 

bidrager nu med mere end 7% af koncernens omsætning.  

Også butikkernes ordresystem er blevet opdateret med et nyt SAO (Semi-automated ordering) system, 

der kan forudse vareordrer via koncernens indsamlede BIG data.  

Med udgangspunkt i Alexander Osterwalders og Yves Pigneurs Business Model Canvas og Barnes 

VRIN-model er det muligt at beskrive JYSKs forretningsmodel samt hvilke processer, der 

understøtter det, der i sidste ende udgør det værdiskabende produkt, som kunden køber.  

Det produkt, kunden kan købe i en JYSK butik er markedstilbuddet, der kun kan tilbydes kunderne 

på grund af en masse underliggende aktiviteter og økonomi. Blandt de vigtigste, understøttende 

aktiviteter er JYSKs nøgleressourcer, som er unikke og ikke kan kopieres af konkurrenterne.  Det er 

blandt andet JYSKs højteknologiske distributionscentre, der ligger strategisk placeret i Europa. Dertil 

kommer virksomhedsbrandet ”JYSK”. Medarbejderne udgør også en af JYSKs vigtigste 

nøgleressourcer. Endeligt skal nævnes JYSKs store succes, der har givet virksomheden 

rekordomsætning og overskud, hvilket gør, at JYSK i dag er en kapitalstærk virksomhed.  

 

5. Kapitel: Mikroanalytisk niveau 

5.1 SWOT 

SWOT analysen har til formål at identificere og tydeliggøre JYSK interne forhold det vil sige de ting 

JYSK selv har mulighed for at ændre på, samt de eksterne forhold JYSK ikke kan påvirke men tilpasse 

sig efter. De interne forhold består af de styrker som er JYSK fordele som de bør udnytte, samt de 
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svagheder JYSK har som de skal være særligt opmærksom på.  Derudover består SWOT analysen af 

de eksterne forhold JYSK ikke kan påvirke men agere efter. De eksterne forhold består af de markeds 

muligheder som JYSK kan vælge at udnytte, samt de trusler JYSK skal være forbered på.   

På baggrund af Porters værdikæde analyse og business model canvas forretnings model, er der nu 

indsamlet viden om JYSK interne forhold så den interne SW delen af analysen kan udarbejdes i 

nedenstående skema vil bestå af overskrifter der beskriver JYSK stærke sider og svage sider.  

På baggrund af Vækst analyse, PIE analyse og Porters five forces er det muligt at danne et samlet 

billede af de eksterne forhold JYSK befinder sig i på det russiske marked.  I nedenstående OT analyse 

opridses de vigtigste nuværende (O) muligheder for JYSK i Rusland. Derudover opridses også de (T) 

trusler der er på det Russiske marked.  
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5.2 TOWS 

På baggrund af ovenstående SWOT analyse er JYSK stærke og svage sider samt muligheder og trusler 

blevet identificereret. Nedenfor sammenstilles de identificeret parametre med henblik på konkretisere 

relevante strategisk indsatsområder og initiativer. Indsatsområderne og initiativerne forsøges bestemt 

ved at kombinere (S) stærke sider og (O) muligheder samt at eliminere eller minimere (W) svagheder 

og (T) trusler.  
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5.3 Delkonklusion SWOT & TOWS 

På baggrund af de endelige vurdering af situationsanalysen TOWS, kan følgende konkluderes:  

A. På baggrund af JYSK (S) stærke sider som store internationaliserings erfaring, blandt andet 

fra Ukraine, god logistik og gode butikskoncept kombineret med (O) muligheder som stort 

marked og lille konkurrence skal JYSK påbegynde: ”Markedsføring af JYSK fysiske 

møbelbutikker med Skandinaviske koncept på det russiske marked” 

 

B. På baggrund af JYSK (S) stærke side som gode logistikstyring, gode produkter og 

markedsførings egenskaber samt deres gode webshop skal kombineres med (O) muligheden 

der byder sig på det kæmpe russiske marked samt den eksplosivt øget online handel på det 

russiske marked, så skal JYSK starte ”Lancering af JYSK webshop på russisk” 

 

C. På baggrund af JYSK (S) stærke side som, store kapital styrke samt JYSK stærke CSR politik 

der modarbejde korruption samt deres arbejde for bæredygtige produkter via deres Code of 

conduct, kombineret med den store (T) Trussel korruption er for JYSK i Rusland, skal JYSK 

Udnytte at: ”JYSK er så stor og indflydelsesrig MNE, der fører en Code of Conduct hvor 

korruption ikke er accepteret, samt JYSK er investerings villig hvilket vil åbne døre i det 

russiske bureaukrati”. Hvilket i kan vise sig at være et rigtigt godt tidspunkt for JYSK at 

komme med deres investerings penge og åbne deres butikker netop når Rusland er i 

økonomisk krisetilstand og dermed muligvis mere fleksibel og mindre bureaukratisk.  
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D. På baggrund af JYSK (S) styrker som store erfaring med internationalisering, 

produktudvikling og markedsføring vil JYSK kunne håndtere (T) trussel som fremmed kultur 

da: ”JYSK vil hurtig aflæse og tilpasse deres produkter og koncept til det russiske marked” 

 

E. På baggrund af summen af alle JYSK (S) stærke sider besidder JYSK i den grad evnen til at 

udfordre (T) truslen fra konkurrenterne på det russiske marked ”JYSK værdikæde er tilpasset 

til at angribe nye markeder, JYSK vil derfor være klar til at udfordre konkurrenterne”  

 

F. På bagrund af en af JYSK (W) svagheder som er ingen lokal leverandører i Rusland, hvilket 

hæmmer JYSK på deres margin på grund af told og fragt, skal JYSK hurtigt søge muligheden 

i at ”Indgå samarbejde med lokale leverandører af madrasser og plademøbler” 

 

G. På baggrund af en kombination af de (O) muligheder for professionel lokal samarbejdspartner 

og JYSK fokus på deres (W) svagheder når det kommer til at bearbejde det russiske 

bureaukrati og dårlige erhvervsklima, det vil derfor give god mening hurtigt at:  ”Indgå 

samarbejde med lokale samarbejdspartner kan JYSK undgå korruption” 

 

H. På baggrund af (T) truslen fra bureaukrati og korruption samt JYSK (W) svaghed med 

manglende erfaring på det russiske marked, her skal ”JYSK skal være særlig påpasselig med 

korruption samt produktion af deres produkter i Rusland skal leve op til JYSK CSR politik. 

Det vil kunne skade deres image på verdensplan”.  

 

5.4 Målformulering og svar på arbejdsspørgsmål 4 

Hvordan ser et 5 årig estimeret resultatbudget ud for JYSK i Rusland? 

På baggrund af interview med Expansion Director Mikael Albæk Kristensen46 har jeg opsat de 

overordnede økonomiske og markedsføringsmæssige mål med JYSK internationalisering på det 

Russiske marked. Helt grundlæggende skal målene være målbare, realistiske og inden for en fast 

tidsramme.   

Økonomiske mål for JYSK butikkerne i Rusland er baseret på estimater, på baggrund af koncern tal 

og et regnskab fra en almindelig succesfuld dansk JYSK butik. En almindelig dansk JYSK butik har 

en års omsætning på knap kr. 20 millioner47, det forventes ikke at en ny butik i Rusland kan præstere 

en sådan omsætning. Jeg har derfor estimeret med ca. kr. 12 millioner som årsomsætning pr. butik.  

                                                 

46 Bilag 1 

47 Bilag 6 
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Ifølge JYSKs årsrapport er har JYSKs overskudsgrad på verdensplan været på 13,25% i 2018 og 

faldet lidt til 11,5% i 2019. 48  

 

 

 

 

Men overskudsgraden i de russiske JYSK butikker vil være noget lavere på grund af ekstra 

omkostninger forbundet med fragt og told samt at kunne have konkurrencedygtige lave priser. Derfor 

forventer jeg ikke at overskudsgraden bliver mere end 5% de første 5 år.  

Butikkerne vurdere jeg på baggrund af Expansion Director Mikael Albæks Kristensens interview, vil 

kost kr. 3 millioner i etablerings omkostninger pr. butik.  

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående estimater vurdere jeg butikkerne har tjent sig selv hjem inden for 5 år.  

Markedsføringsmål for JYSKs tilstedeværelse på det russiske marked er via JYSKs fysiske butikker 

og webshop at øge kendskabet til JYSK Brandet og deres produkter, det vil kunne måles hvis 

ovenstående økonomiske mål nås. Derudover er målet at åbne flere butikker.  

 

 

 

 

                                                 

48 https://www.JYSK.com/annual-report 

https://www.jysk.com/annual-report
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6. Kapitel Overordnet strategier  

6.1 Trade Off modellen Hill et Al (1990)49 

Grundliggende handler Hill et Al (1990) Trade Off modellen om ejerskab af en det internationaliseret 

aktiv. Ejerskabet bygger på retten til at bestemme, hvor meget der skal investeres og til sidst retten til 

afkast.  

I forbindelse med JYSKs internationalisering på det russiske marked med fysiske butikker er det 

væsentligt at finde ud af hvordan JYSK skal gøre det? Det grundlæggende spørgsmål er om JYSK 

selv skal gå ind i Rusland eller om de skal få nogen andre til det.  

Figur 5,1 

Ovenstående model viser de tre mest anvendte måder for virksomheder at internationalisere på. For 

JYSK vil det betyde at de kan vælge at åbne deres butikker i Rusland som et licensaftale, altså en 

franchise, et Joint Venture aftale med en partner eller som datterselskab hvor JYSK ejer 100%.  

Ved en licens aftale er der typisk en lokal forretningsperson der køber rettigheden til at åbne en JYSK 

butik i form af et engangsbeløb for et JYSK licens og kan derefter åbne en JYSK butik med JYSK 

koncept, logo og delvist JYSK varesortiment. Derudover skal franchise tager betaler en fee/royalty 

hver måned for at bruge deres butikskoncept. En JYSK franchiser betaler ifølge JYSK 5-10% af 

omsætningen til JYSK, hver måned.   

Som modellen indikere så betyder en licensaftale at JYSK har meget lille kontrol med butikken, de 

har altså kun lille indflydelse på produkter, priser og driften med butikkerne og eksempelvis oplæring 

                                                 

49 Hill, C.W.L Hwang, P & Kim W.C (1990), Strategic Management Journal 
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af personalet. Det positive for JYSK vil være på det investeringsmæssige plan, her vil investering 

være lille, da det er franchisetager der bære omkostningerne og dermed også de økonomiske risici 

der forbundet med drift af en butik på et nyt marked. Derimod er retten til afkastet begrænset, da 

franchisetager kun skal betale JYSK den månedlige fee/royalty resten af overskuddet kan 

franchisetager beholde.  

Ved Joint Venture skal JYSK finde en anden partner eventuelt en anden møbelkæde og indgå et 

samarbejde. Det ville betyde at JYSK typisk skal blive enig med samarbejdspartneren om fælles 

beslutninger for forretningen og JYSK’s har derfor kun middel kontrol med butikken.  

Igen her vil investeringen være middel, da begge Joint Venture partnere skal investere i projektet. Det 

betyder også i sidste ende at JYSK skal dele afkaste med Joint Venture partneren.  

Det sidste ejerskabsforhold er datterselskab (Greenfield), hvor JYSK har hele retten til at bestemme 

over butikken, til gængæld skal JYSK selv løbe hele ricikoen for investeringen mod selvfølgelig også 

at afkastet ikke skal deles med andre.  

JYSK føre en Global strategi, hvor de enkelte datterselskaber (JYSK butikker) er afhængig af resten 

af koncernen koncept i form af standardiseret produkter og markedsføring. Denne globale koncept 

strategi kræver stor kontrol og koordinering med alle butikker, hvilket taler for JYSK skal vælge fuldt 

ejet datterselskab i Rusland.  

Derudover vil fuldt kontrol også være en fordel da JYSKs største konkurrent IKEA også fylder en 

del i Rusland med deres 12 varehuse, dermed vil der være behov for JYSK kan foretage strategiske 

beslutninger vedrørende priser og produkter.  

JYSK skal være opmærksom på den investerings risici der er ved at åbne butikker i Rusland. Der kan 

være udefrakommende trusler (Eksogene risici): 

 Generel politisk risiko; er landet politisk stabilt  

 Pengestrømme og valuta; kan virksomheden trække penge ud af landet og er kursen stabil 

JYSK kan også vælge en ekstern lokal partner og lave et Joint Venture eller have en franchise tager, 

det kan være en fordel og kan være med til at beskytte JYSK mod nogen af de eksempelvis 

ovenstående risici. Men der kan så dukke andre risici op som samarbejdsproblemer og interne 

uenigheder eksempelvis overskudsfordelingen eller muligheden for at træde ud af samarbejdes 

aftalen igen. Så kaldte (Endogene risici).  
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6.2 Dunnings OLI model 

Modellen anvendes til foretage en analyse og vurdering af JYSKs salgs og distributionsmodel på det 

Russiske marked. Modellen analysere hvilke ressource baserede ejerskabsfordele der kan hjælpe og 

kompensere JYSK for de lokal baseret virksomheders fordele og dermed kan give JYSK vækst og 

succes på det russiske marked.  

Dunning’s opstiller 4 motiver for hvorfor en virksomhed skal vælge en internationalisering og her i 

opgaven 4 begrundelser for, hvorfor JYSK kan have interesse i at rykke ind på det Russiske marked.  

 Market seeking 

 Ressource seeking 

 Efficiency seeking 

 Strategic asset seeking 

Market Seeking er i JYSK tilfælde nok hovedårsagen til at de ønsker at være til stede i Rusland. 

Som analyserne viser er der et kæmpe potentielt marked for JYSK samt meget lille konkurrence. 

Hvilket betyder at JYSK ønsker at få en del af det russiske marked og dermed øge deres salg.  

Ønsker at sælge mere i udlandet. Og da det ikke giver nogen mening for JYSK at eksportere deres 

produkter til Rusland.  

Ressource seeking er det næste mål for JYSK i deres russiske internationalisering. Når først de har 

åbnet dørene i deres 5 første butikker i Rusland, handler det om at tilpasse deres omkostninger. Det 

kan JYSK blandt andet gøre ved at finde russiske leverandører. Ved at få lavet samarbejdsaftaler med 

russiske leverandører som eksempelvis madras og plademøbel producenter, vil JYSK kunne opnår 

lavere produktions omkostninger på deres produkter, blandt andet på grund af de lave lønninger i 

Rusland. Flytte dele af vores værdikæde til Rusland.  

Efficiency Seeking vil være et tredje god grund til at internationalisere til Rusland, for ved at være 

tilstede i Rusland med deres fysiske butikker og få store dele af deres produkter produceret i Rusland 

de russiskproduceret produkter kunne erstatte de produkter JYSK ellers var nød til at hente fra deres 

distributionscentral i Ungarn, dermed vil JYSK kunne spare på udgifter til fragt og told og dermed 

sænke omkostningen på varekøb og dermed enten kunne sælge produktet billigere eller øge JYSKs 

margin på produktet.  
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Strategic asset seeking såfremt JYSK butikkerne får succes i Rusland, vil det være oplagt for JYSK 

at købe en etableret møbel kæde i Rusland, på den måde vil JYSK kunne øge sin tilstedeværelse og 

dermed markedsandel væsentlig hurtigere end hvis JYSK skal åbne en butik af gangen. Eksempel vis 

har Ecco opkøbt en russisk skokæde virksomhed og dermed øget deres tilstedeværelse markant.  

Det vil sige alle fire af Dunnings motiver for at internationalisere er sandsynlige for JYSK, men i 

forskellige etaper. I starten er det kun fordi JYSK søger et nyt marked (Market seeking)s.  

Dunning opstiller derudover tre centrale kriterier der skal være opfyldt for hvornår det er kan betale 

sige for en virksomhed at vælger at investere i udlandet ved at flytte dele af virksomhedens 

værdikæden til udlandet (Foreign Direct Investment FDI). De tre kriterier også kaldet OLI, som skal 

være opfyld:  

 Ownership Advantages: Ejerskabsfordele i forhold til konkurrenterne 

 Locational advantages: Lokal bestemte fordele 

 Internalizaton advantages: Det skal være fordelagtigt selv at eje frem for ex franchise 

Ownership advantages: Her belyses de ejerskabsfordele har JYSK i forhold til konkurrenterne.  

JYSK fordele skal findes i deres størrelse frem for de fordele de kan hente i landet Rusland. Hele 

JYSK infrastruktur og værdikæde er konstrueret til at skulle internationalisere, JYSK åbne 2 - 4 nye 

butikker i udlandet hver uge.   

Derudover er JYSKs nøgleressourcer som beskrevet i forrige afsnit VRIN modellen i Business Model 

Canvas de konkurrence fordele JYSK besidder når de træder ind på det russiske marked.  

Locational advantages Her belyses de lokalbestemte fordele forhold JYSK har i Rusland. Fordelene 

inddeles i 3 overordnede emner, omgåelse af strukturelle forhindringer, Produktionsrelaterede fordele 

og størrelsen på det russiske marked.  

De strukturelle forhindringer der er for at starte en møbelforretning op i den Russiske hovedstad er  

De handelsbarrierer der er i forbindelse med opstart af virksomhed i Rusland, er typisk den tunge 

bureaukrati JYSK skal igennem for at få alle godkendelser på plads, samt omgåelse af den massive 

korruption der hersker alle steder i Rusland samt de hindringer der er ved grænsen når JYSK skal 

have deres varer ind over grænsen. Hvilket JYSK lokale partnere og samarbejdspartnere tilsammen 

skal løse sammen med JYSK russiske Country manager Igor Raic. Der må vurderes at der eksistere 

en vis grad af lokale fordele med JYSK setup til at omgåelse af strukturelle forhindringer i form af 

handelsbarrierer.  
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På sigt ønsker JYSK at få flere af deres populære produkter produceret i Rusland, her vil JYSK med 

deres volumen have en stærk forhandlingsstyrke med producenterne. Men i opstartsfasen er der ingen 

produktionsrelaterede fordele da JYSK henter alle deres produkter fra distributionscenteret i 

Radomsko i Polen.  

Hvad angår størrelse på det russiske marked, så anslås markedet at være attraktivt som også er 

begrundet i afsnittet om vækst og PIE analysen. Middelklassen vurderes at være ca. 10 millioner 

husstande. Især i og omkring hovedstaden Moskva er en høj koncentration af middelklasse. 

Prognoserne for landet indikere at især reallønnen og forbruget vil stige betragteligt de næste år. 

Markedets størrelse og den lille konkurrence samt JYSKs mange års succesfuld erfaring med 

internationalisering blandet andet også i nabolandet og tidligere sovjetrepublik Ukraine. Vil alene 

retfærdiggøre lokal tilstedeværelse med JYSK butikker i Rusland, så JYSK kan opbygge tillid, øget 

nærhed og kontakt med de russiske forbrugere.  

Internalizaton advantages: fordelene ved selv at eje JYSK butikkerne i Rusland skal afvejes op 

imod de omkostninger og vanskeligheder forbundet med at være fysisk tilstede.   

Fordelen ved selv at eje butikkerne er klart det er mere realistisk at fører hård pris krig på produkterne 

i opstarts fasen. Hvis det var franchise butikker ville det være franchise tager der ville bestemme 

prisniveauet og ville ikke have råd til at føre priskrige i længere tid. Ved selv at eje butikkerne skal 

JYSK ikke aflevere en del af overskuddet til franchise tager og det betyder også at JYSK kan kører 

butikkerne med meget lav margin i opstarts fasen.  

Ved JYSK selv varetager butikkerne i Rusland kan der føres en stram antikorruptions politik og 

dermed bedre styring med butikken i forhold til den høje grad af korruption i Rusland som beskrevet 

i PIE model.  

Endeligt vurderes internaliseringsfordelene i forhold til at undgå forringelse af JYSK ressourcer her 

vægter FDI frem for en partner eller franchise løsning til at fordelene er store. Da det giver JYSK 

kontrol og styring af alle processer.  
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Der er klart nogle overlap mellem ovenstående 

kriterier. Eksempelvis er JYSK størrelse ikke bare en 

konkurrencemæssig fordel, det er også en fordel over 

for de lokalbestemte fordele. Da JYSK på grund af 

deres størrelse har en større mulighed for 

eksempelvis at udnytte de lokale fordele som de høje 

omkostninger det koster JYSK få de bedst placeret 

butikker, som ligger i de store indkøbscentre i 

Moskva.  

Derudover har JYSK tidligere åbnet  butikker op i 52 

lande så de deres stordriftsfordele er i den grad 

mobile og kan flyttes over grænser50 

For JYSK taler både Ownership advantages , 

Locational advantages og Internalizaton advantages 

for at JYSK skal foretage deres FDI i Rusland.   

 

6.3 Porters Generiske strategier 

Strategien over for de andre konkurrenter på det russiske marked er enkelt ifølge Porters generiske 

strategier vil JYSKs produkt betegnes som stuck in the middle, for JYSK produkter henvender sig til 

en meget bred målgruppe, samtidig med JYSK er ekstrem omkostningsfokuseret, JYSK fører dermed 

en omkostningslederstrategi, men på det russiske marked har JYSK også fokus på deres unikke 

skandinaviske designs i 3.0 konceptet og fokusere dermed også på Differentieringsstrategi.    

6.4 Vækststrategi 

For at JYSK kan nå de overordnede mål nævnt i afsnittet Målformuleringen kr. 12 millioner i 

årsomsætning pr. butik, samt 5 butikker i år 1, 8 butikker i år 2, 12 butikker i år 3 og 200 butikker i 

løbet af 10 - 15 år får at JYSK kan nå målene skal de benytte flere strategier.  

Til at nå målsætningen kan der anvendes tre strategier: Intensivering, integration og diversifikation.  

                                                 

50 Barney (1991); Quinn og Hilmer (1994) 
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Den intensive strategi også kaldet organisk vækst er hvis JYSK udvikler sig indefra, frem for at 

vækste ved at opkøbe eksempelvis en konkurrent. Den intensive strategi bygger på udvikle på det 

kendte.  

Den intensive vækst strategi bygger på to variabler:  

Produkt Ved produkt menes de forskellige produktgrupper JYSK har inden for alt til boligen der 

tilsammen udgør produktet.  

Markedet Ved markedet forstås det russiske marked.  

Ansoff vækstmatrix, vækst ved intensivering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3: Kilde: Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 2009 

Figur 5.3 illustrer at vækst ved intensivering omfatter tre former for vækststrategier:  

 Markedspenetrering 

 Markedsudvikling 

 Produktudvikling 

Som udgangspunkt kan man sige JYSK overordnede strategi på verdensplan er at vækste ved 

Markedsudvikling i form at nye lande, hvor JYSK kan åbne deres JYSK butikker samt webshops, 

samt at udvikle og udvide deres logistik til at håndtere deres mange butikker på verdensplan.  

Men for JYSK i Rusland er vækststrategien markedspenetrering. Når JYSK slår dørene op for deres 

russiske butikker er det med et færdigt JYSK 3,0 butikskoncept med et fast produktsortiment, som 

udgangspunkt skal JYSK ikke udvikle på deres produkt. Det handler derfor om at erobre 

markedsandele med JYSK 3,0 koncept. JYSK skal med deres butikker og koncept skabe 
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opmærksomhed på deres produkter og tage kunder fra konkurrenterne og øge de russiske forbrugers 

forbrug på møbler.  

Integration er en anden vækststrategi, der findes 3 former for integration:  

 Vertikal integration (forlæns eller baglæns integration) 

 Horisontal integration  

 Strategisk alliance 

Den vertikale integration kan både være forlæns og baglæns. Ved forlæns opkøber virksomheden 

typisk for produktionsvirksomheder der opkøber detail butikker. Men JYSK er jo detail ledet, så for 

JYSK er det oplagt at integrere baglæns, ved at opkøbe leverandøre på det russiske marked, hvilket 

er særdeles oplagt for JYSK eksempelvis at købe madras og plademøbel underleverandører der 

dermed kan bidrage til billigere priser på deres produkter og dermed bidrage til støre margin og 

dermed øget vækst.  

Horisontal integration er hvis JYSK etablere en anden form for butik hvis sortiment er delvist i 

konkurrence med JYSK egne produkter. Det kunne eksempelvis være fordi JYSK på sigt vurdere at 

Deres dansk butikskoncept Sengespecialisten kunne være et attraktivt produkt på det russiske marked, 

men den strategi ligger nok langt ude i fremtiden.  

Derimod kunne det være attraktivt for JYSK at opkøbe en eksisterende konkurrent på det russiske 

marked, eksempelvis kunne konkurrenten Stolplit være attraktiv, da de både har mange fysiske 

butikker i hele Rusland og egen produktion af plademøbler. En anden stor dansk virksomhed Ecco 

har netop opkøbt en skokæde i Rusland og dermed øget deres vækst på det russiske marked merkant.  

 

6.5 Delkonklusion og svar på arbejdsspørgsmål 5 

Hvilken strategi skal JYSK følge i Rusland? 

Med henblik på at identificere JYSKs konkrete muligheder for at opnå deres mål og dermed vækst 

samt at formulere JYSKs fremadrettet forretningsstrategi på det russiske marked anvendes i dette 

afsnit Trade Off modellen af Hill m.fl. 1990, Dunnings OLI model og Ansoffs vækstmatrix.  

Ud fra Trade Off modellen konkluderes det at fuldt ejerskab (greenfield) over alle JYSKss butikker 

i Rusland, frem for franchise og Joint Venture løsninger, vil være at foretrække af flere årsager. Ved 

fuldt ejet datterselskab vil JYSK have fuld kontrol over deres butikker, hvilket er en fordel på det 

russiske marked hvor konkurrencen kan kræve hurtige tilpasninger på priser og produkter. Samt 
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marginen vil være lav de første år så det kan være nødvendigt med stor kapital i baghånden. JYSK 

har kapitalen til at investering i at få en del af markedet i Rusland. Ved fuld ejerskab af butikkerne 

vil det også være JYSK der vil have retten til afkastet, som dog forventes at ligge ude i fremtiden. 

Det konkluderes også der vil være en øget eksogene risici forbundet med 100% ejerskab, da 

sandsynligheden for politisk ustabilitet usikker kurs på den russiske rubel er middel sandsynligt.   

Ud fra Dunnings OLI model konkluderes det at JYSK formål med at åbne fysiske JYSK butikker 

og JYSK webshop i Rusland er for at søge ind på et nyt lukrativt marked, som udgangspunkt er det 

ikke på grund af ressourcer, effektivitet eller strategiske aktiver.  

Dunnings OLI model belyser tre kriterier der skal ligge til grund før det er fornuftigt at investere i 

100% ejet butikker i Rusland (FDI).  

O Ejerskabsfordelene over for konkurrencen i Rusland skal være tilstede, hvilket både er forklaret i 

ovenstående Trade Off model samt hele JYSK virksomheds DNA bygger på nøgleressourcer i deres 

værdikæde (VRIN), så er JYSK skabt til at erobre nye markeder blandt andet igennem ejerskab da 

det giver JYSK bedre styring med deres FDI.  

L De lokalbestemte fordele ved at være tilstede i Rusland er store i form af det store marked og den 

forholdsvis begrænset konkurrence gør Rusland til et lukrativt marked for JYSK og deres produkter. 

En lokalbestem fordel er JYSK mulighed for lokale leverandører, der kan producere JYSK produkter 

billigere.  

I Internaliserings fordelene ved FDI i Rusland med fuldt ejerskab er større end at JYSK skulle 

samarbejde med en lokal partner og dermed skulle dele ansvar og afkast med en anden partner.  

Dog kan JYSK blive udfordret på det dårlige erhvervsklima med bureaukrati og korruption i Rusland. 

Men med JYSK mange års erfaring med FDI fra lignende markeder vil FDI være at anbefale JYSK i 

Rusland.  

Ud fra Ansoffs skal JYSK nå deres mål i Rusland ved at benytte den en Intensive strategi 

Vækstmatrix og herunder markedspenetrering der bygger på at JYSK skal trænge ind på det 

russiske marked med deres nuværende 3.0 produkter koncept, de skal penetrerer markedet ved hjælp 

af markedsføring og value for money altså gøre de russiske forbrugere opmærksom på JYSK og deres 

skandinaviske produkter i god kvalitet og til billige priser.  På den måde skal de erobre markedsandele 

og øge de russiske forbrugers forbrug på møbler.  
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Derudover anbefales det JYSK på sigt at foretage vertikal integration baglæns, det vil sige de skal 

forsøge at købe eksempelvis madras og plademøbel producent. Dermed kan JYSK muligvis sænke 

købsprisen på deres produkter og øge deres margin.  

Det anbefales også JYSK holder øje med muligheden for horisontal integration. JYSK vil kunne øge 

deres vækst betragteligt hvis de opkøber en russisk møbelkæde.  

 

7. Kapitel Planlægning og svar på arbejdsspørgsmål 6: 

Hvordan vil det mest optimale marketingmix se ud for JYSK i Rusland? 

7.1 De 7 P’er 

Ud fra ovenstående analyser og strategier skal der udarbejdes et marketing mix for JYSK, hvordan 

skal de sammensætte det rette markedstilbud over for deres målgruppe i Rusland.  

Med udgangspunkt i de 7P’er beskrives JYSKs marketingmix 

Produkt 

De produkter JYSK har med til Rusland går under fællesbetegnelsen ” JYSK- a great Scandinavian 

offer for everyone within sleeping and living ”51 JYSK produkter består af senge, dyner, madreasser, 

møbler til inden dørs og udendørs og boligtilbehør med et skandinavisk design. Alle produkter lever 

op til JYSK høje kvalitet standarder.  

JYSKs sortiment er både bredt og dybt i de fleste af deres produktkategorier. Produkterne er såkaldte 

langvarige produkter, da kvaliteten gør at produktet har lang levetid.  

De fleste af JYSKs vare er indpakket i praktisk emballage der beskytter produkterne og gør dem lette 

at fragte både for JYSK og for kunderne.  

En vigtig del af JYSKs produkter er den service der er tilknyttet produktet, som uden tidsbegrænset 

ombytningsservice eller fuld refundering på produktet hvis  

Produkterne i butikkerne kommer til at bestå af 80% JYSK standard vare der er ens for alle JYSK 

butikker og 20% JYSK produkter der er særligt tilpasset det russiske marked.  

                                                 

51 https://www.jysk.com/mission-statement 

https://www.jysk.com/mission-statement
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Pris  

Prisniveauet kommer til minimum at matche IKEAs priser og mange af deres produkter kommer til 

at ligge under IKEAs priser.  

Value for money, hvor det er høj kvalitet til lav pris, det vil sige JYSK vil gerne have en kvalitet der 

er den samme eller lidt bedre end IKEA, til gengæld skal prisen ligge under IKEA pris niveau. 

Sammenlignet de andre konkurrenter på det russiske marked vil JYSK pris niveau også være lav.  

JYSK prisstrategi vil være maksimering af markedsandele, det vi sige JYSK priser vil afspejle 

konkurrenternes priser og derefter ligge sig lige under, så JYSK produkter altid vil være billigst, hvis 

muligt. Det er en strategi der på langsigt vil give et afkast, men hvis der ikke er den store konkurrence 

på grund af det store marked og få udbydere, så vil JYSK priser følge det efterspørgslen diktere.    

 

Placering 

Alle fem JYSK butikker kommer til at ligge spredt inden for en radius af 15 km for Moskva centrum.  

 Nordlige Moskva/Altuf’evo 

 Troika (centrum) to butikker 

 Sydvestlige Moskva i Yasenevo-distriktet 

 Sydøstlige Moskva i Maryino-distriktet 

Lært af erfaringer fra de kinesiske marked, hvor JYSK butikkerne faldt i med alle de andre butikker 

og blev usynlig i alle de andre facadeskilte, så skal de russiske JYSK butikkerne være synlige med 

plads rund om og synlig skiltning.  

JYSK butikken i Troika som er i centrum af Moskva bliver en centerorienteret butik i det fashionable 

franskejet Auchan Center. Butikken skal ligge på groundfloore lige ved hovedindgangen, vel nok den 

bedste beliggenhed i hele centeret.  

De andre JYSK butikker kommer til at ligge i områder sammen med andre større butikker som outlets 

og specialbutikker der er placeret mere trafikorienteret, hvor der lettere at komme til med bil, samt 

gode parkeringsforhold. Butikkerne kommer til at ligge inden for den yderste ring af Moskva det vil 

sige inden for en radius af 10 - 15 km fra Moskva centrum.  

Derudover vil JYSK også nå ud til kunderne via deres hjemmeside og webshop.  

Logistikken styres fra det strategiske placeret højteknologiske distributionscentre i Radomsko Polen, 

det vil være herfra alle vare går ud fra til JYSK butikker i Rusland.   



85 

 

Promotion 

Ved at have lave priser og stor markedsføring opnås en hurtig penetration af markedet, hvilket under 

normale omstændigheder skal være JYSK strategi, men i øjeblikket er JYSK dog hæmmet af Corona 

krisen og må derfor ikke have for mange kunder i butikken af gangen derfor anbefales ingen 

markedsføring i starten og dermed vil det være en langsom penetration strategi.  

Under normale omstændigheder skal JYSK benytte online markedsføring på baggrund af brugen af 

net baseret devises er i eksplosiv vækst samt udvikling af internettet har høj prioritet blandt Putins 

reformer. Området omkring Moskva har den bedste dækning og største koncentration af 

internetbrugere. Derfor skal JYSK annoncere på de sociale medier som den russiske pendant til 

Facebook kaldet VKontakte.  

Derudover skal JYSK benytte sig offline medier som aviser, outdoor reklame på busser og billboards.  

JYSK skal lave en koordineret markedsføringsplan til Rusland, så de får skabt pull strategi hvor 

kunderne ser et tilbud via en eller flere af JYSK markedsførings kanaler, for derefter at opsøge 

butikken og købe produktet.  

Derudover bør JYSK benytte PR, hvor de kontakt diverse medier hvor JYSK fortæller om deres nye 

butikker i Rusland, evt. invitere nogle russiske journalister til hovedkontoret i Brabrand eller 

logistikcentralen i Ramdamsko Polen, det vil kunne give JYSK en masse god omtale i Rusland og 

måske åbne op for det russiske bureaukrati.  

 Det er vigtig JYSK hjemmeside og de fysiske butikker skal køre med ens koordineret markedsføring 

budskab så opnår såkaldt omnichannel markedsføring.  

Processer  

Selve logistik processen at få fragtet vare fra Radamsko i Polen frem til JYSK butikkerne i Rusland 

er sin sag, men når det kommer til vare der skal leveres til kunden, bliver kundetilfredsheden blandt 

andet målt på leveringstid. Hvis JYSK skal kunne konkurrere med IKEA og online giganten Alibaba 

skal leverings processen være en af de vigtigste prioriteringer. Derfor er det vigtigt denne proces 

bliver prioriteret højt.  

En af de ting de faktorer der kan hjælpe processerne vil være lokale russiske leverandøre, på den 

måde vil JYSK kunne komme den lange leverings tid over den polsk russiske grænse til livs.  
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Pyhsical evidence 

Butikkerne skal være de nyeste 3.0 butikker med fokus på overskuelighed og det skandinaviske islæt 

via trægulv og skandinavisk designet inventar. Butikken har koncentreret spotlys på flere af varerne.  

Det samme udtryk med især sarte farver går igen på JYSK hjemmeside der er overskuelig og let at 

navigere i.  

Personale 

Alt personale skal være oplært efter JYSK kundeservice koncept og skal kende den skandinaviske 

varme og imødekommende hjælpsomme service mentalitet. De russiske butiksledere skal på kursus 

i eksempelvis russisk talende Ukraine og se hvordan man leder en JYSK butik til succes. Den JYSKe 

personale ledelse handler i høj grad om at lytte til og respektere personalet og give dem medansvar 

for drift af butikkerne.  

De russiske butikker skal selvfølgelig også indgå i de medarbejder tilfredsheds undersøgelser JYSK 

foretager.  

8. Kapitel: Konklusion  

Til at besvare opgavens arbejdsspørgsmål, er der taget udgangspunkt i et teoretisk grundlag, der 

danner rammen for opgaven. Det teoretiske grundlag bygger på Makro-, Meso- og 

Mikroniveauanalyser. På makroniveauet beskrives JYSKs omverden på det russiske marked ved 

hjælp af Niels Mygins Vækstanalyse og PIE-analysen. Ligeledes beskrives den russiske kultur via 

Gert Hofstedes kulturdimensioner. Efterfølgende analyseres Mesoniveauet ud fra Porter Five Forces, 

Porters Værdikæde og Alexander Osterwalders m.fl Business Model Canvas. Endeligt analyseres 

mikroniveauet ud fra ovenstående analyser af de eksterne og interne forhold, samlet i en SWOT 

analyse og TOWS analyse. Herefter udarbejdes anbefalinger til de strategier, som JYSK skal vælge, 

baseret på OLI, Dunning og marketingmix med de 7P’er.  

På det grundlag er det muligt at kunne give en velbegrundet konklusion på problemformuleringen: 

”Hvilken markedsføringsproces skal JYSK følge de næste 5 år for at opnå overskud på det russiske 

marked?” 

Målsætningen for de første fem JYSK butikker i Rusland bygger på et estimat baseret på JYSKs 

årsrapport samt et årsregnskab for en JYSK butik. På verdensplan var JYSK overskudsgrad 11,5% i 
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2019, men i Rusland estimeres overskudsgraden til kun at være 5% og et estimat på 12 millioner 

DKK i årsomsætning pr. butik.  

Derudover er der sat et markedsføringsmål, der estimerer etablering af 5 butikker i 2020, 8 butikker 

i 2021, 12 butikker i 2022 og et langsigtet må med 200 butikker om 10 - 15 år.  

Der er makroøkonomiske faktorer i Rusland, som det er vigtigt for JYSK at agere efter. Der er ingen 

tvivl om, at det russiske marked er det rigtige for JYSK at komme ind på.  

Der opleves generelt en lille optimistisk vækst i Rusland, Trods de meget volatile oliepriser, spås 

Rusland en lille økonomisk vækst over de næste 5 år. 

Den politiske situation i landet vurderes at være stabil frem til 2024, hvor der skal være præsidentvalg 

igen. Putin forventes dog enerådigt at sidde på magten og styre landet også efter 2024, om end ikke 

med titel af præsident, men som premierminister.  

Desværre er hele det politiske system og alle offentlige institutioner i landet korrupt. Det betyder, at 

JYSK med stor sandsynlighed vil blive mødt med krav om ekstra betalinger eller gaver, for at kunne 

få aftaler og kontrakter på lejemål, strøm og vand m.v. til JYSK butikkerne. Desværre er hele det 

juridiske system, skattesystemet og det russiske politi ligeledes meget korrupt og indirekte politisk 

styret af Putin og de mægtige forretningsfolk, der betegnes ”Oligarker”.  Derfor er det vigtigt, at 

JYSK allierer sig med lokalt kendte forretningsfolk samt Den danske ambassade i Moskva. De nævnte 

parter kan rådgive om, hvordan JYSK kan få aftaler og initiativer igennem, uden at skulle betale 

bestikkelse og gaver.  

Her er det særdeles vigtigt, at JYSK gennemgående håndhæver sin CSR politik over for alle 

interessenter i Rusland, således at alle ved, hvad JYSK står for, og hvor vigtigt det er, at JYSK får 

mulighed for at investere store summer af udenlandsk kapital i landet.   

Det er vigtigt, at JYSK ikke lader sig friste og går på kompromis, når det gælder korruption og 

bestikkelse, heller ikke i form af mindre beløb og gaver. Det kan skade JYSKs image og få fatale 

følger deres fremtid.  

Derfor rådes JYSK til at være forberedt på det russiske system og følge nedenstående anbefalinger:  

 Meld klart ud at JYSK har en non-bribery policy  

 Gør arbejdet ordentligt fra starten, virksomheder skal bruge de ressourcer der skal til for at få 

tilladelser og dokumentation i orden.  

 Undgå korruption ved at benytte eksperter på området, eksempel benyt et fragtfirma der 

kender turen over grænsen. Brug lokal konsulenter til hjælpe med det tunge bureaukrati.   
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 Medtage udenlandske voldgiftklausuler til de kontrakter der skal laves i Rusland, for at 

minimere det russiske retssystems indblanding 

Kundepotentialet i Rusland vurderes at være ca. 10 millioner husstande tilhørende middelklassen. 

Dog er fokus på den russiske hovedstad, Moskva, hvor der bor ca.12.5 millioner. Det er i Moskva, 

man spore den største velstand blandt befolkningen. Der er en stigende urbanisering og befolkningen 

stiger kraftigt i hovedstaden. Det er derfor oplagt med JYSK butikker centralt i Moskva, hvor mange 

tilflyttere kommer til og flere og flere vælger at bo for sig selv, frem for i flere generationer i samme 

lejlighed.  

En anden positiv udvikling er prognoserne for reallønnen hos forbrugerne, der forventes at stige mere 

end 27% over de næste 5 år. Tilsvarende forventes forbruget at stige med 27%.  

Endnu en positiv tendens i Rusland, er efterspørgslen efter vestlige, herunder skandinaviske varer. 

Særlig populært er varer inden for mode og design. Det falder i rigtig god tråd med JYSK 3.0 

butikskoncept, der netop er baseret på den skandinaviske stil og design.  

De russiske forbrugere forbinder de populære vestlige produkter med frihed og et opgør mod det 

klassisk russiske.   

Møbelbranchen i Rusland er i vækst. Analyserne viser, at den russiske efterspørgslen på møbler er 

langt stører sammenlignet med andre lande som Tyskland og USA, hvorimod udbuddet af 

møbelforretninger derimod er meget lille. Heraf følger, at der er lille konkurrence blandt 

møbeludbyderne. Det russiske marked har ifølge analyser rigeligt plads til en så stor spiller som 

JYSK.  

Det er også værd at bemærke, at der er generelt gode vækstprognoser for de almindelige JYSK 

produkter, så som senge, madrasser, dyner, indendørs og udendørsmøbler. Men der forventes størst 

vækst inden for persienner og gardiner. På den baggrund, antager jeg, at det er oplagt for JYSK at 

have særligt fokus på disse produkter for så vidt angår JYSKs butikker i Rusland.  

Analyserne viser ligeledes med al ønskelig tydelighed, at JYSK skal foretage 100% ejet FDI i deres 

entre på det russiske marked frem for Joint Venture eller franchise. De strategiske fordele ved fuldt 

ejerskab, er at virksomheden har fuld styring over butikkernes vareudvalg og priser, hvilket er 

nødvendigt for at kunne navigere bedst muligt i forhold til konkurrenter og efterspørgsel. Det vil også 

betyde, at det er JYSK, der skal betale og har risikoen ved investeringerne. Omvendt vil det være 

JYSK, der får hele afkastet i sidste ende.  
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De største konkurrenter til JYSK på det russiske marked er selvfølgelig markedslederen, den svenske 

møbelkæde, IKEA, der er tilstede med 12 varehuse i Rusland. Derudover er der to russiske kæder, 

Stolplit og Hoff, der har de samme produktkategorier som JYSK. Herudover er der en fjerde 

konkurrent, der kan være en trussel, nemlig kinesiske webshop, Alibaba. Webshoppen er kommet til 

Rusland med sine billige kinesiske produkter, heriblandt møbler.  

JYSK skal over for konkurrenterne føre en omkostningslederstrategi, hvor virksomheden viser at flot 

skandinavisk møbeldesign ikke behøver at være dyrt. JYSK skal signalere Value for Money. Der 

udover skal JYSK også over for konkurrenterne netop have fokus på en differentieringsstrategi ved 

at fremvise deres unikke skandinaviske designs i høj kvalitet inden for møbler, tekstiler og puder og 

plaider.  

JYSK værdikæde er som udgangspunkt toptunet til at erobre det russiske marked. Det svageste led er 

leverandørerne, eftersom prisen på produkterne har stor betydning virksomhedens indtjening. 

Derudover kan leverandørernes beliggenhed også have stor indflydelse på den pris, som JYSK betaler 

for produkterne. Fragt er ikke den dyreste post, men det er derimod tiden og tolden forbundet med 

fragt. Den tid det tager at få produktet leveret fra en leverandør til et JYSK distributionscenter, kan 

tage op til 120 dage, hvorimod lokale leverandører kan levere inden for 48 timer. Når varer skal fra 

JYSK distributionslageret i Radamsko i Polen til Moskva, kan det alene tage op imod 12 dage at få 

varen frem dage samt told. Derfor opfordres JYSK til hurtigst muligt at finde russiske leverandører, 

eksempelvis af madrasser og plademøbler. Derudover vil prisen sandsynligvis også være attraktiv, da 

arbejdslønnen er relativt lav i Rusland. I sidste ende, har det ingen reel betydning for slutbrugeren, 

om produktet er produceret i Kina, Rusland eller Danmark. Værdien for kunden vil være den samme. 

Det er derfor oplagt for JYSK at få produkterne produceret der, hvor det giver bedst mening.  

Der er også sket en positiv, eksplosiv udvikling inden for udbredelse af internet og brug af online 

handel, hvilket taler for, at JYSK skal have stor fokus på markedsføring via de russiske sociale 

medier, så som Vkontakte, som er det russiske svar på Facebook.  

JYSK skal bruge sin store erfaring inden for Omnichannelmarkedsføring og sørge for ens budskaber 

på alle sine markedsføringskanaler. Virksomheden skal samtidigt være opmærksom på, at Rusland 

stadig er nogle år bagud i forhold til brug af teknologi. Dog forudsiger prognosen at online handel vil 

have 20% vækst om året de kommende 5 år.  

JYSK skal penetrere det eksisterende russiske marked med god markedsføring og derigennem øge 

sine markedsandele. 



90 

 

9. Kapitel: Refleksion 

Hvordan påvirker corona-virussen FDI.  

I øjeblikket oplever vi en økonomisk krise på verdensplan, men som den gamle økonom, Joseph 

Schumpeter siger52, er en økonomisk krise positiv. Når et land oplever recession, bliver der renset ud. 

Nogle virksomheder overlever og andre må lukke ned. Men det åbner op for kreativitet og innovation 

og nye virksomheder ser dagens lys. På langt sigt er en recession en god ting, som fører til vækst.  

Usikkerhed er fjenden for udenlandske virksomheder. Corona-virus har lagt hele verdensøkonomien 

i koma. De fleste store virksomheder har opgivet tanken om en hurtig V formet genstart af økonomien. 

Sammenlignet med andre former for investering i udlandet, så som licenser, franchising eller eksport, 

er FDI særlig risikabelt for JYSK under den nuværende Corona krise. Det er store investeringer på et 

udenlandsk marked, der er på spil. JYSK står stadig med 2.800 butikker med faste driftsomkostninger 

og ingen indtægter. Derfor er der selvfølgelig også en stor risiko forbundet med FDI i Rusland, da 

muligheden for at komme ud af Rusland igen vil være meget omkostningsfuld. Omvendt kan det også 

være en oplagt mulighed for JYSK at køre på med deres fem butikker i Rusland. Den, der løber 

risikoen og holder ud, vil kunne vinde stort. Både ved at holde omkostningerne nede og måske kunne 

opnå bedre aftaler med lokale leverandører og butikslokale udlejere. Samt opnå lempeligere 

bureaukrati når der er en stor udenlandsk virksomhed der er villig til investere mange millioner i 

landet. På indtjeningssiden vil det være en fordel at stå tilbage, hvis flere af konkurrenterne ikke har 

overlevet krisen.   

Corona krisen har især ramt særlige dele af industrien, så som hotelbranchen, turisme, underholdning, 

flybranchen, men også detailbranchen, som JYSK hører ind under. Detailbranchen har dog lettere 

ved at starte langsomt op igen i forhold til de andre brancher. Der kommer til at gå mange måneder, 

måske år før industrier som fly og underholdningsbranchen bliver normale igen, da der er tale om 

industrier, der kun er lønsomme, når mange mennesker serviceres på samme tid. Grundet frygten for 

smitte, er der meget lange udsigter for at ramme normalen igen.  

Andre industrier har omvendt oplevet et boom i deres omsætning og nydt godt af Corona krisen. Store 

internationale digitale virksomheder som Amazon, Uber eats, Zoom, YouTube og Netflix har således 

                                                 

52 https://www.information.dk/indland/2018/09/joseph-schumpeter-selvovervurderende-trodsig-

altid-skyggen-keynes 

https://www.information.dk/indland/2018/09/joseph-schumpeter-selvovervurderende-trodsig-altid-skyggen-keynes
https://www.information.dk/indland/2018/09/joseph-schumpeter-selvovervurderende-trodsig-altid-skyggen-keynes
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oplevet en kæmpe efterspørgsels stigning. Et land som Italien, der er det hårdest ramte land i Europa, 

har samtidig oplevet en E-handelsvækst på mere end 81% den seneste måned53.  

Til JYSKs fordel, har virksomheden investeret massivt i sine digitale platforme samt i logistikcentre 

de seneste år. JYSKs distributionscentre har reddet med på bølgen og udmeldt Black Friday ligne 

travlhed for deres onlinehandel under corona krisen54.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 http://country.eiu.com.esc-

web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=579290241&Country=Russia&topic=Economy&subtopic=Re

cent+developments 

54 https://gojysk.com/dk/news/vi-har-lige-saa-travlt-som-paa-black-friday-hver-dag 

http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=579290241&Country=Russia&topic=Economy&subtopic=Recent+developments
http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=579290241&Country=Russia&topic=Economy&subtopic=Recent+developments
http://country.eiu.com.esc-web.lib.cbs.dk/article.aspx?articleid=579290241&Country=Russia&topic=Economy&subtopic=Recent+developments
https://gojysk.com/dk/news/vi-har-lige-saa-travlt-som-paa-black-friday-hver-dag
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11. Kapitel: Bilag 

Bilag 1: Interviewguide: Interview med JYSKs Expansion Director Mikael Albæk 

Kristensen 

Forskningsspørgsmål Interview med JYSK Expansion Director Mikael Albæk Kristensen 

Dato 27. marts kl. 13:00 og interviewet varede 45 minutter.  

Hvordan er processen 

når i finder nye markeder 

 Hvad er din opgave og funktion som direktør for Expansion? 

Jeg rejser ud og besøger landet, holder møde med den danske 

ambassade i landet. Kigger på konkurrenterne butikker og kigger 

på deres placeringer. Studere kunderne og holder møder med 

potentielle leverandøre.  

 

 Kan du beskrive hvordan et typisk internationaliseringsprojekt 

forløber? 

 

Jeg tager typisk ud og besøger landet 18 - 24 md. Før den 

forventede åbning af den første butik.  

I Rusland er planen at vi åbner de 2 første butikker den 30. april, 

herefter 2 butikker i juni og en i august.  

 

 Hvilke overvejelser gør i før i vælger et nyt marked? Hvad er de 

væsentligste faktorer der afgøre hvilke lande i vælger at gå ind 

i.   

 

Vi vælger de lande vi vurdere at have de bedste forudsætninger 

for vores produkter. Eksempelvis overvejede vi Israel inden 

Rusland men valgte Rusland af flere årsager. Både fordi vi har 

rigtig gode erfaringer fra Ukraine, hvor vi i dag har 58 butikker. 

Kulturelt ligner Rusland meget Ukraine, så vi forventer 



96 

 

efterspørgslen på vores produkter minder meget om den 

Russiske.  

Derudover er potentialet i markedet kæmpe stort og der er stort 

set ingen konkurrenter, der er IKEA og nogle enkelte mindre 

lokale. Der er så mange mindre byer på lidt under en million 

indbyggere der er helt oplagte for vores forretninger.  

Derudover rykker udviklingen i samfundet fra at have været 

meget gammeldags konservativt til at være mere moderne også 

når det kommer til boligindretning.  

 

Derudover handler det også om diverse tilladelser til at drive 

vores forretninger i landet. Her er vi stødt ind i udfordringer både 

i Israel og i Rusland.  

I Rusland har de en forventning om at få en brun kuvert, men vi 

følger den grønne sti, så derfor tager det for eksempel mellem 9 

og 20 dage at få vores vare ind i landet på grund af fortoldning og 

tilladelser. Men vi forventer det bliver bedre med tiden når 

processen bliver hverdag.  

Israel gik vi ikke videre med, netop på grund af tolden var for dyr.  

 

 Hvad er årsagen til i åbner egne butikker og ikke franchise 

butikker i Rusland 

Jamen det er fordi vi ser et stort potentiale i Rusland, altså det er 

et gigantisk marked med 100 millioner middelklasse forbrugere.  

Der bor 150 millioner men der er i hvert fald 100 millioner at tale 

til. Det er jo et land hvor når man står udefra og kigger på det ikke 

har man ikke lyst til at pille ved det, men når man først rode med 

det og lære hvor omstændigt det er og arbejder med markedet, 
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så er der et kæmpe potentiale og så er der ikke så stor 

konkurrence der over.  

  

 Hvad afgør om det skal være jeres egen butik eller en 

franchisebutik? 

 

Det er klart det er vores vurdering af risikoen på et marked er 

afgørende om det skal være owened eller franchise.  

Vi startede i Ukraine med 10 franchise butikker, som vi opkøbte 

og overtog for 10 år siden da vi kunne se det var lykkedes os. 

Siden er det gået ud over alt forventning og vi har i dag 58 owned 

butikker i Ukraine.  

Så franchise er en måde at teste et lands marked 

 

Hvordan vil JYSK etablere 

sig i Rusland? 

 Du sagde i overvejede at JYSK skulle rykke ind i Israel, men var 

det i stedet for Rusland eller overvejede i bare at gå ind i Israel 

inden Rusland? Og hvad var årsagen til i så ikke valgte Israel? 

 

Vi havde begge lande i kikkerten og jeg besøgte både Moskva og 

Tel Aviv, som en form for markedsundersøgelse. Det så også 

interessant ud i Israel og potentialet er også stort i Israel. Det er 

dyrt og omstændigt lige som slach Moskva.  

Men den primær årsag til vi valgte Rusland før Israel er den 

erfaring vi har med fra Ukraine. De to lande ligner hinanden 

utroligt meget. Og den succes vi har på det Ukrainske marked tror 

vi mere på vi kan føre videre ind på det Russiske marked.  

Der var for mange tilpasninger på vores sortimentmæssigt hvis 

hvis vi skulle ind på det Israelske marked.  
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Jeg operere med det jeg kalder indoor country og outdoor living 

country der er nogen markeder Jo længere man kommer syd på 

du kommer jo længere ude kan du opholde dig ude. Vi operere 

også i Grækenland som på Kreta og her kan du altså opholde dig 

ude 8 måneder om året. Så der lever du i din have eller på din 

terrasse, så kræver et andet setup og her kan vi mere eller mindre 

kopiere det vi har i Ukraine direkte ind i Rusland.  

 

Der er ikke nogen kulturel forskel på det ukrainske og det 

Russiske marked, de har de samme national dage de er jo så 

russiske. Ukraine er lille Rusland, men de ønsker ikke at være en 

del af Rusland. Men de er jo en del af det tidligere Sovjet, jeg vil 

sige det er 90% identisk.  

  

 De fire testbutikker i Rusland, hvor skal de geografisk ligge og 

hvorfor netop lige der? 

 

Alle 4 butikker som er blevet til 5 butikker skal ligge i Moskva, de 

4 af butikkerne skal ligge i henholdsvis:  

 Nordlige Moskva/Altuf’evo 

 Troika 

 Sydvestlige Moskva i Yasenevo-distriktet 

 Sydøstlige Moskva i Maryino-distriktet 

  

 

 I forbindelse med opstart i Rusland, åbner i dermed også en 

Russisk webshop? 

 

Ja vi starter faktisk op med at åbne vores webshop før butikkerne, 

så ja den russiske JYSK webshop bliver en fuldt integreret del af 

vores tilstedeværelse i Rusland.   
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 Hvordan vil du beskriv jeres målgruppen for JYSK i Rusland? 

Målgruppen er ikke ret meget anderledes end andre steder, det 

er kvinder mellem 35 - 45 - 50 år. det er selvfølgelig folk der er et 

sted i livet hvor de flytter hjemmefra. Jeg plejer at kalde det 

extended families. Mange steder bor man 3 generationer samme 

sted, man bliver mere og mere selvstændig, man skal ikke køre 

langt uden for Moskva for at se der står kraner alle steder, der 

bliver bygget massevis af lejligheder også andre steder uden for 

Moskva som man kalder Datcher som er regioner områder og det 

er et gigantisk kunde potentiale for førstegangs køber der køber 

deres egen lejlighed. Der er også dem der flytter inden for byen 

fra de helt små lejligheder ud til nye og større lejligheder som skal 

have mere plads og de skal fornye for anden gang.  

Den russiske økonomi fejler bestemt ikke noget, man kan sige at 

den russiske rubel er devalueret her den seneste periode, men 

forhåbentligt midlertidigt. Men det er jo fordi den er bundet op 

på olien. Rusland er jo så afhængig af olien. Men der kommer 

forhåbentlig kommer der også en tid efter denne krise. Men det 

kan være det viser sig det er det mest geniale tidspunkt vi starter 

og kommer ind med vores produkter og det prisniveau vi kan 

placere os på som et billigere alternativ til det der allerede er der 

i forvejen.  

Men der må vi lade tallene tale.  

 

 

 Hvordan vil det mest optimale marketingmix se ud for JYSK i 

Rusland? 
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Alle vores butikker på verdensplan, består af et produktmiks der 

hedder 80/20 det betyder at 80% af butikkernes vare er ens 

standard vare og de resterende 20% består af vare er særligt 

tilpasset det pågældende land.  

Vi ved fra Ukraine at skandinavisk design er meget populært, så 

det vil vi også have en særlig fokus på i Rusland. Derudover vil vi 

have en særlig fokus på soveværelse relateret produkter.  

 

 Place, beliggenhed og hvorfor der 

 

Vi kommer til at åbne butikker som både er center orienteret og 

trafik orienteret. Vi har blandt andet indgået en aftale med den 

franske virksomhed Auchan som ligger i Moskva i et stort center, 

her åbner vi på groundflore tæt på hovedindgangen. Vi kommer 

til at ligge der hvor der færdes rigtig mange mennesker og hvor 

vi bliver synlige.  

Det er meget vigtigt for os at være synlige.  

 

 Price, Hvilket prisleje 

 

Det er klart vores priser kommer til at følge markedet og 

selvfølgelig med masser af gode tilbud som vi er kendt for. Vi 

kommer til at kigge en del på IKEA og matche deres priser og lidt 

under.  

 

 Promotion, hvor vil i promovere JYSK? 

 

Rusland er lidt konservativ hvad angår online markedsføring så 

her vil vi spare lidt. De sociale medier og også lidt anderledes i 

Rusland, eksempelvis kan man ikke annoncere på facebook og i 



101 

 

Rusland har de deres egen pendant til Facebook der hedder VK. 

Vi har valgt at anvende offline reklame med annoncere i de aviser 

der kommer ud til forbrugerne der ligger inden for en attraktiv 

radius for vores butikker. Derudover bliver der reklamer på build 

boards, radiospots. Vores åbningstilbud vil blive super attraktive, 

så det er vigtigt at vores markedsføring bliver set.  

 

 Bliver jeres fem testbutikker de klassiske JYSK butikker med blåt 

gulvtæppe eller vil det være jeres Nordic-style med fyrtrægulv? 

 

Alle vores nye butikker er det vi kalder 3,0 butikker, det vil sige 

butikkerne har trægulv og masser af lyst træ, samt spotlys på 

varerne. Vi er gået helt væk fra det gamle med mørkeblåt 

gulvtæppe og blå vægge.  

 

 Hvordan sikre i JYSK lever op til jeres egen CSR politik i Rusland? 

Her tænker jeg særligt på korruption.  

Det er heldigvis ikke noget vi har oplevet endnu, men vi benytter 

en broker derovre. Vores vare kan godt tage noget tid at komme 

igennem tolden, men det er kun her i opstarten når man kommer 

og er helt ny, så kan de måske godt sylter en lidt i håb om man 

bliver så træt til sidst at man bare må hoste op. Men undgår vi 

heldigvis, vi spiller efter reglerne, vi er hvide, vi er ikke grå. Vi er 

mere end 110% sikre på at det papirarbejde vi laver og det 

afvejning af vare og biler, paller og altmuligt ved at få en 

greenlight fra sådan en broker vi har allierede os med fra logistik 

firmaet DSV. Det skal være sådan at de til sidst tænker her kan vi 

ikke finde nogen fejl, så dem kan vi ligeså godt bare lade være. 

Der skal være fuldstændigt styr på tingene.  
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Og det er det vi har oplevet, efter vores første biler havde stået 

der i tolden uden vi betalte, så fik de næste biler lov til bare at 

køre igennem. Det var den samme proces der var ikke noget at 

komme efter. Det er så vigtigt ikke at havne på den sorte liste, for 

den er ikke sådan at komme af igen. Den broker vi bruger er en vi 

har ansat via DSV.  

 

 Hvilke udfordringer ser i selv som de største i Rusland? 

Det er jo lige nu er at tjene penge for at kunne forblive 

konkurrence dygtige fordi vi har jo taget alle varerne med 

hjemmefra som man siger. Vi ind fortolder jo alle vores vare og 

til en høj ind fortoldnings pris plus fragten, derfor bliver vores 

indtjening ikke så høj som i de andre lande vi er i. men det er helt 

bevist strategi fra vores side af, simpelthen for at finde ud af 

hvilken type af vare er det vi kan sælge. Samt hvis vi skal være 

konkurrencedygtige hvad skal varerne så koste. Og så vil vi skabe 

os den erfaring inden for varesortimentet.  

Vi kommer til at køre med det lange lys på inden vi forventer at 

skabe et overskud, fordi vores margin bliver ikke særlig høj de 

første mange år.  

På sigt får vi russiske leverandøre, vi har allrede sourced en 

russisk madras leverandør, men vi skal først se hvad det er for 

nogen vare når vi har salget. Hvad er det kunderne kan lide.  

Derefter skal vi ud og se om vi kan få det billigere i Rusland og 

lever op til vores BSI regler i forhold til de krav vi har til kvalitet 

og bæredygtighed.  

 

 Jeg læste ECCO har købt en russisk skobutiks kæde med 100 

butikker, ville det også være en mulighed i kunne overveje?  
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Ja absolut, men ikke endnu. Vi var faktisk i forhandlinger for 

mange år siden med en stor kæde i England, der hed Dream 

Store. Dengang ente det med vi ikke købte kæden, det kan jeg 

godt ærgre mig over i dag, det skulle vi have gjort dengang.  

Så hvis muligheden byder sig er det absolut noget vi kan være 

interesseret i.  

  

 Hvordan bliver logistikken for JYSK, hvilket distributions lager 

kommer til at levere til Rusland?  

 

Det polske logistik center kommer til at levere vores vare. Men vi 

er allerede i dialog med Russiske leverandøre, vi har allerede 

lavet en aftale med en stor russisk madras leverandør og vi håber 

at få en aftale på plads med en plademøbel leverandør. 

Problemet med de russiske leverandøre er deres kvalitet ikke 

lever op til vores standarder. Det er vigtigt at vores kvalitet er den 

samme i hele verdenen. Derudover er der også udfordringer med 

leverandørerne lever op til vores code of conduct og 

certificerings krav både inden for antikorruption og miljømæssige 

krav.  

 

 I er tilstede i Ukraine med 58 butikker, 230 butikker i Polen og 

franchise butikker i Hviderusland og de Baltiske lande. Er der 

kulturelle ligheder i de lande i kan drage nytte af når i skal åbne 

i Rusland? 

 

Ja det er der i høj grad, faktisk er det netop vores Ukrainske 

landechef Ievgenii Ivantytsia, der nu er udstationeret i Moskva, 

netop fordi der er mange kulturelle ligheder. Han skal stå for 

åbningen af de første butikker i Moskva.  
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Hvem er JYSK 

konkurrenter og hvordan 

ser konkurrence 

situationen ud for JYSK?  

 Hvem er JYSK største konkurrenter globalt set? 

 

Det er selvsagt IKEA 

 

 Hvilke tiltag gør i for at håndtere truslen fra andre konkurrenter, 

herunder også for Amazon?  

 

Amazon er ikke nået til Rusland endnu, men det gør de nok en 

dag. Vi tager truslen fra Amazon meget seriøst og det er derfor vi 

investere massivt i vores IT infrastruktur, det gælder både vores 

handlingssystemer der er blevet ensartet i hele koncernen og så 

selvfølgelig vores logistikcentre så vi kan konkurrer på hurtig 

levering.   

 

 

 

Hvilke erfaringer har i 

fået med fra jeres 

fejlslagende 

internationaliserings 

forsøg? 

 

 Er der erfaringer fra Kina i kan bruge i forbindelse med jeres 

internationalisering i Rusland?  

 

 

I Kina var vores beliggenhed problemet, Vi havde 10 butikker i 

Shanghai der lå hvor alle de andre butikker lå, så JYSK faldt i med 

mængden, så folk lagde ikke mærke til JYSK.  

Kineserne ville godt have vores produkter og hovedsagelig de 

danskproduceret produkter. Vi havde også produkter der var 
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tilpasset de kinesiske soveværelses traditioner med rismåtter og 

vattæpper, men kineserne ville have de skandinaviske produkter.  

Men for få kinesere kom i vores butikker, så hver kunde skulle 

købe for 4-5.000 kr. før det var rentable, hvor det almindelige 

gennemsnit køb er ca. 2-300 kr. Derfor valgte vi til sidst at lukke 

Kina ned.  

 

 Det er 4. gang i forsøger at komme ind på det russiske marked, 

hvad gør i anderledes denne gang? 

Allerførste gang var den en francisetager der forsøgte sig i 

Moskva og man kan sige det var en mærkelig placering inde midt 

i hovedgade i Moskva og så havde han heller ikke helt styr på 

papirarbejdet den gang tilbage i 80’erne start 90’erne og der har 

verdenen jo ændret sig radikalt også for JYSK, det er blevet meget 

mere digitalt.  

Så var der i 2008 i Skt. Petersborg, vi var nået langt, men så var 

det finanskrisen der satte sin stopper for det eventyr.  

3. gang tog vi udgangspunkt i et andet område der grænser op til 

Ukraine, det var helt nede ved Karkiev og noget der hedder 

Belkorute. Der tænkte vi at med udgangspunkt i den succes vi 

havde skabt i Ukraine ville vi bare ekspandere på den anden side 

af grænsen. Jeg var næsten lige kommet hjem fra Belkorute og 

fløjet hjem fra Kiev gik der ikke mere end 10 dage så kørte de 

første kampvogne med russiske tropper ind over grænsen, så 

længere var vi ikke i det 3. forsøg skal jeg lige understrege, der 

havde vi kun lige fortaget os nogle undersøgelser.  

Men denne her gang er anderledes, vi har udtømt vores 

muligheder i Europa, så hvor skal vi så tage hen i verdenen. Jamen 

nogle ville sige at i vi skulle tage til Chile eller Brasilien, men det 

er besværligt setup med logistik til Sydamerika  og tidsmæssigt er 



106 

 

det frygtligt dyrt. Det er ligesom at gå i krig, det er nemmere at 

gå fra et land og erobre et andet land, for der er altid nogle 

synergier man kan tage med fra det ene land og videre til det nye 

land.  

Du kan ligeså godt blive så tæt på hjem som muligt, der er nogle 

fordele med lager, logistik og medarbejdere. Sortiment størrelser 

osv.  

Det var også derfor vi ikke fik succes i Kina, vi kom lige pludseligt 

for langt væk hjemmefra.  

Hvis vi kigger ud fra Europa, så er det vest latin Amerika og det er 

sådan noget som Malaysia Japan og Sydkorea Australien og New 

Zealand, men jeg vil bare sige så længe der er de muligheder der 

ligger tæt på Europa, så er det Israel eller Tyrkiet som er et 

kæmpe marked. Så har vi ikke brug for at rejse så langt væk.  

 

Hvordan ser fremtiden 

ud for JYSK i Rusland 

 Hvad er målsætningen for antal butikker i Rusland, hvis i har 

succes med jeres 5 test butikker? 

Nu lader vi først butikkerne køre i 5 eller 6 måneder og så 

evaluere vi det hele og holder nogle sortiments møder og finder 

ud af hvad vi skal satse på og hvad vi ikke skal gøre mere i. Vi vil 

også rigtig gerne ud og teste nogle andre byer end Moskva, for 

lige at se potentialet.  

Men så hedder det 8 butikker i år 2 og typisk 12 butikker i år 3 og 

de 12 butikker holder så et page. Men inden for 10 - 15 år så vil 

vi gerne have 200 forretninger. Men det afhænger af hvordan vi 

kan tilpasse vores butikker, men vi skal lige øve os lidt inden vi 

træder på speederen  

 

 Holder i fortsat fast i åbning den 30. april ? 
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Ja vi holder fast i den 30. april, men det bliver en silent opening, 

hvor vi bare åbner og lader kunderne langsomt komme ind. Men 

som det er nu så er der forsamlings restriktioner der siger at man 

ikke må opholde sig mere end 50 personer sammen og så kan vi 

altså ikke invitere flere hundrede mennesker til en åbning.  

 

 

Økonomiske forhold  Hvad koster det?  

 

Det koster ca. 3 millioner pr. butik vi åbner. Men derudover er 

der vores markedsføring og husleje og lønninger til at starte med.  

I Moskva er husleje niveauet at sammenligne med Tyskland og 

Frankrig, men lige så snart vi begynder at åbne butikker uden for 

Moskva er prisniveauet på huslejen noget helt andet.  

 

 Du nævnte at det ca. kostede 3 millioner at starte en butik op. 

Hvad koster det at starte en franchise butik? 

Det er for at få vare og inventar og gulv og ansætte en flok 

medarbejdere ca. 5 -8 medarbejdere. Det er det startup 

scenarium vi snarker om, men det kommer an på hvor i Europa vi 

er, så det kan variere med en ½ million kroner.  

Det inkludere den første månedsløn til de ansatte, det er her hvor 

butikken skal forberedes ting skal sættes op.  

De ca. 3 millioner er hverken for højt eller for lavt sat.  

En Franchise tager skal betale godt det samme for at starte en 

butik op, Du kan sige de kan enten selv købe varerne eller de kan 

købe dem af os. Vi ønsker jo helst de køber varerne af os, så ved 

vi hvad de har i butikken. Vi kommer altid med nogle forslag til 
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varesortiment vi mener der skal være i butikken. De kan ikke bare 

fravælge dyner og madrasser, det er vare de skal have.   

De skal betale en Royalty af deres omsætning, ikke af deres 

indtjening men deres omsætning. Det ligger på, pyhha det variere 

også rigtig meget, men det ligger vel på ca. 5 - 10 %. Dem har vi i 

29 lande, men det alt afhængig af hvordan deres kontrakt er 

skruet sammen.   

Men det koster ca. det samme, det er jo typiske lokale købmænd, 

der kender markedet og har et godt netværk, så de kan typisk 

forhandle nogle gode priser på plads med lejemål osv.  

Men de fleste af vores franchise butikker ligger også i lande hvor 

omkostningerne på bunden af at drive en forretning er meget 

lave, nok lige med undtagelse af Dubai.  

Så en franchise tager betaler ca. det samme for at fylde en butik 

op, men man omkostningen ligger selvfølgelig hos franchise tager 

ikke hos JYSK.  

 

 

 

 hvornår skal det skabe overskud 

Verdensplan 2018 2019 

Omsætning 26.636 28.315 
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Normalt 

håber vi 

vores 

investeringer skaber overskud inden for 4-5 år. Dog er der stor 

forskel på de forskellige lande, eksempel vis åbnede vi vores 

første butik i Irland i April måned i 2019 herefter fulgte 5 butikker 

mere. De 5 butikker har allerede her et år efter tjent sig selv hjem.   

 

 Hvad er jeres overskudsgrad 

 Dækningsgrad 

Resultat før renter 3.530 3.257 

Resultat 3.421 3.176 

Overskudsgrad 13,25 11,50 

   
      

Danmark     

Oms/indtægter 4.446.156 4.062.389 

Anden indtægt 959.109 929.163 

Oms i alt 5.405.265 4.991.552 

      

Vareforbrug 2.787.461 2.483.077 

Andet vo 686.952 666.539 

Bruttoavance 1.930.852 1.841.936 

resultat før renter 1.134.473 1.138.887 

Resultat  884.849 888.345 

Overskudsgrad 20,99 22,82 

Bruttoavanceprocent 35,72 36,90 
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Bilag 2: PIE 

PIE Rusland:  
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Bilag 3: Porter Five Forces 

 

Kilde: Michael E. Porter, Competitive Strategy, The Free Press, 1980 
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Bilag 4: Porters Værdikæde 

 

Kilde: Michael E. Porter: Competitive Advantage. Free Press, 1980. 

 

 

Bilag 5: Business Canvas Model (Osterwalder & Pigneur) 
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Bilag 6: eksempel på en JYSK butiks regnskab 

Specificeret butiksregnskab med budgetopfølgning 

         

      

   Accumulated  
      

    

 

Actual 

 

Actua
l 

% 

Budget 

variation 

Budget 
variatio

n % 

Variation 
previous 

year 

Variation 
previous 

year %  

      

    

* 1.000 

DKK % 

* 1.000 

DKK   

* 1.000 

DKK    

      

Turnover   19.829 100 1.129 6 1.444 8 
 

      

Cost of sales   -9.039 -46 -418 -5 -147 -2 
 

      

Gross profit   10.790 54 711 7 1.296 14 
 

      

Total salaries   -1.365 -7 167 11 155 10 
 

      

Holiday allowance   -188 -1 -84 -81 -99 -112 
 

      

Bonus   -224 -1 -65 -41 -7 -3 
 

      

Social security costs   -95 -0 40 29 28 23 
 

      

Education   -0 -0 2 85 -0   
 

      

Travelling & accommodation   -8 -0 4 31 -6 -197 
 

      

Other staff costs   -43 -0 -12 -38 1 3 
 

      

Staff costs   -1.923 -10 52 3 72 4 
 

      

Local advertisement       0       
 

      

Signs, packaging, etc.   -36 -0 5 12 6 13 
 

      

Pay. card & bank dep. charges   -51 -0 -18 -52 -12 -30 
 

      

Other sales costs   -7 -0 10 58 1 11 
 

      

Sales costs   -94 -0 -3 -4 -5 -6 
 

      

Telephone   -4 -0 -4 -736 -4   
 

      

Postage       0 100     
 

      

Cash differences   -7 -0 -7   -6 -613 
 

      

Stationary   -13 -0 -3 -35 1 10 
 

      

Minor acquisitions   -47 -0 127 73 -14 -42 
 

      

Pallets and cages   -0 -0 4 97 6 98 
 

      

Maintenance machines   -2 -0 2 52 2 52 
 

      

Operation vehicles   -3 -0 0 2 -0 -0 
 

      

Operation of fork-lifts   -22 -0 -15 -220 -2 -11 
 

      

Operation own trucks & trailers   -1 -0 -0 -55 0 26 
 

      

Bad debts & theft           34 100 
 

      

Security   -29 -0 -18 -163 -9 -44 
 

      

Other administrative costs   -0 -0 1 93 -0 -686 
 

      

Administrative costs   -127 -1 88 41 9 7 
 

      

Carriage - Supplier to store   -1 -0 2 81 3 85 
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Carriage – store to customer   -112 -1 -20 -21 21 16 
 

      

Distribution costs   -113 -1 -17 -18 25 18 
 

      

Rent   -779 -4 -12 -2 8 1 
 

      

Electricity & heating   -201 -1 -184 -1.118 -201   
 

      

Cleaning   -18 -0 -7 -63 -1 -7 
 

      

Minor acquisitions   -7 -0 -3 -100 -4 -147 
 

      

Repair & maintenance   -279 -1 -130 -87 -217 -351 
 

      

Waste containers   -33 -0 -17 -113 -5 -18 
 

      

Premise costs   -1.317 -7 -355 -37 -419 -47 
 

      

Direct overheads   -3.574 -18 -236 -7 -319 -10 
 

      

Profit after dir. overheads   7.215 36 475 7 977 16 
 

      

Depreciations   -261 -1 -1 -1 -12 -5 
 

      

Profit bef. indir. overheads   6.954 35 474 7 965 16 
 

      

Advertisements   -5 -0 2 24 1 9 
 

      

Nationwide campaign papers   -431 -2 -52 -14 -26 -6 
 

      

Radio/TV commercials   -279 -1 -31 -13 -51 -22 
 

      

Online   -73 -0 35 32 -5 -7 
 

      

Decoration   -41 -0 -22 -119 29 41 
 

      

Sales costs   -830 -4 -69 -9 -51 -7 
 

      

Data connections   -3 -0 0 11 1 27 
 

      

Administrative costs   -3 -0 0 11 1 27 
 

      

Carriage - DC to store   -110 -1 53 32 -21 -24 
 

      

Carriage - CDC to Online hub           9 100 
 

      

Distribution costs   -110 -1 53 32 -12 -13 
 

      

Indirect overheads   -943 -5 -16 -2 -62 -7 
 

      

EBIT 
  6.012 30 458 8 903 18 

 

      

 

 

Bilag 7 Ansoffs vækstmatrix 
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Ansoffs vækstmatrix, vækst ved intensivering 

Kilde: Frit efter Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 2009 
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