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Executive summary  

This thesis provides an analysis of how JYSK can strengthen its position in Russia. In the 

past, two attempts to start up franchise stores in Russia failed, and when JYSK gave Russia 

one more try with its own stores in 2020, it was under difficult conditions due to the COVID-

19 pandemic. 

 
It is an analysis of JYSK's environment (society and the furniture and interiors industry) and 

an analysis of JYSK and their competitors on the Russian market. 

 
The results show that Russia is a difficult market to do business in, but at the same time that 

there are many opportunities for success. The Russian economy has been hit hard in recent 

years, but is expected to grow until 2025, which means increased purchasing power. 

 
The results also show that the level of competition in the furniture and interiors sector in 

Russia is relatively high and customers have considerable bargaining power. JYSK has 

many competitors, of which IKEA is the largest. 

 
The thesis finds that the future prospects for JYSK in Russia look promising. However, it 

requires JYSK to make some adjustments in the extended marketing mix to better suit the 

society and target group, and to focus on effectively using their resources that are sources 

of sustained competitive advantage. 
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1. Indledning   

1.1. Baggrund    

JYSK er en international detailkæde med hovedsæde i Brabrand, Danmark. Siden grund-

lægger Lars Larsen åbnede den første JYSK-butik i Aarhus i 1979, er kæden ekspanderet i 

en hastig fart. JYSK ønsker at være tætte på sine kunder og sikre dem et godt tilbud overalt 

i verden. Selvom COVID-19-pandemien har skabt udfordringer for JYSK, bød regnskabsåret 

2019/20 på endnu en rekordomsætning på 30,4 mia. kr. Det var også det første år, hvor 

hele JYSK har været drevet som én virksomhed efter sammenlægningen af JYSK Nordic 

og Dänisches Bettenlager den 1. september 2019. 

 
I mere end 2’900 butikker fordelt på 51 lande tilbyder JYSK ”alt til boligen”. Mere end 2’700 

butikker bliver drevet direkte af JYSK i 28 lande, mens mere end 200 butikker bliver drevet 

under franchisekonceptet i 23 lande1. Det langsigtede mål for JYSK er at drive i alt 5’000 

butikker på verdensplan2, selvom der i de senere år har været en nedadgående kurve for 

antallet af detailbutikker over hele verden drevet af væksten i e-handel3.  

 
Længe har JYSK drømt om at ekspandere til det største land i verden, Rusland. Med mere 

end 100 mio. mennesker i middelklassen er der et stort potentiale for JYSK, da det er en 

købestærk og relevant målgruppe for deres produkter. JYSK har også mulighed for at drage 

nytte af sine egne erfaringer fra Ukraine og franchisebutikkers erfaringer fra Hviderusland 

og en række andre lande, der grænser op til Rusland. Derudover er mange storbyer i Rus-

land indenfor køreafstand til JYSKs distributionscenter i Radomsko, Polen, hvilket giver 

JYSK mulighed for at åbne butikker i Rusland på et rimeligt omkostningsniveau4.  

 

1.2. Kriterier for valg af empirisk objekt   

Ifølge Kirsten Hastrup (2003) er det empiriske objekt en del af verden og udgør udgangs-

punktet for forskningen. Det er forskningens genstand5.  

 

 
1 JYSK Annual Report 2019/20 
2 Frederiksen, L. S. (2019, 2. september) 
3 Global Information & Communications Technologies Team (2020, 7. maj) 
4 Pedersen, R. J. (2020, 2. juni) 
5 Sonne-Ragans, V. (2012) 
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De vigtigste kriterier i forbindelse med valget af det empiriske objekt er følgende:  

 
• Det skal være en international business-relevant problemstilling for at kunne identificere, 

analysere og vurdere løsningsforslag på baggrund af relevante videnskabelige teorier, 

modeller og metoder inden for fagområdet 

 
• Til analysen af problemstillingen skal både sekundære og primære data kunne indsam-

les, da der skal foretages en dybdegående undersøgelse. Det kræver, at der er en stor 

mængde sekundære data tilgængelige og andre personer (eksempelvis ansatte i en virk-

somhed) er samarbejdsvillige for at kunne opnå en tilstrækkelig mængde primære data 
 

1.3. Problemidentifikation 

To gange tidligere har JYSK haft butikker i Rusland drevet under franchisekonceptet. I maj 

1996 åbnede JYSK Franchise den første butik i Moskva. Efter to år havde JYSK Franchise 

18 butikker, som måtte lukke igen på grund af økonomiske problemer. I juli 2005 åbnede 

JYSK Franchise for anden gang i Moskva, hvor planen var at åbne 25 butikker i løbet af fem 

år inden yderligere udvidelser til resten af landet. Efter to år måtte JYSK Franchise igen 

lukke fem butikker, som de nåede at åbne, som konsekvens af finanskrisen.  

 
I 2014 havde JYSK endnu engang planer om at ekspandere til Rusland. Denne gang blev 

det ikke muligt at fuldføre planerne blandt andet på grund af Vestens sanktioner rettet mod 

Rusland og urolighederne i Ukraine6.  

 
Andre vestlige detailkæder, såsom IKEA, Auchan og Decathlon, har den dag i dag succes i 

Rusland, trods nogle udfordringer med toldsatser og certifikater. JYSK er derfor også over-

beviste om, at der er muligheder for dem i Rusland, trods JYSK Franchise aldrig formåede 

at finde fodfæste i Rusland7.  

 
For første gang har JYSK åbnet sine egne butikker i Rusland. Åbningen af den første JYSK-

butik var oprindeligt planlagt til den 2. april 2020, men som konsekvens af de mange restrik-

tioner i forbindelse med COVID-19-pandemien, blev det ikke en realitet. Den første JYSK-

 
6 Simonsen, P. M. (2020, 12. oktober) 
7 Bøgh, J. (2018, 16. november) 
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butik blev i stedet åbnet den 3. juni 2020 i Moskva, som foregik uden markedsføring, fest og 

færre kunder end JYSK ellers normalt byder velkommen ved åbning af en ny butik8.  

 
I 2020 nåede JYSK at åbne i alt fire butikker i Moskva og en lande-hjemmeside, jysk.ru, til 

onlinesalg. Resultaterne har indtil nu været tilfredsstillende både i butikkerne og online, trods 

de udfordringer, som COVID-19-pandemien har skabt. JYSK betjente i 2020 over 130’000 

kunder og solgte over 430’000 produkter i Rusland, mens indtægterne for de første syv 

måneder af 2020 beløb sig til ca. 370 mio. rubler ekskl. moms, svarende til ca. 4,1 mio. euro 

ekskl. moms9.   

 
Fornylig er JYSK også blevet kåret til Best New Retailer of the Year 2020 til Global Retail 

Real Estate Awards i Rusland, der er en årlig international kåring, som gives til bedrifter 

indenfor retail real estate og retail10. 

 
Målet for JYSK er at åbne så mange butikker i Rusland, som det er muligt. I 2021 har JYSK 

en plan om at ekspandere med yderligere ni butikker i Moskva og Moskva-regionen11. For 

at forhindre JYSK i at ende i de samme situationer som JYSK Franchise, skal JYSK have 

etableret en stærk position på det russiske marked.  

 

1.4. Problemformulering 

På baggrund af problemidentifikationen vil følgende problemformulering danne grundlag for 

undersøgelsen: 
 

Hvordan kan JYSK styrke sin position på det russiske marked? 

 
1.5. Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen belyses gennem følgende undersøgelsesspørgsmål:  
 

1. Hvilke makrofaktorer skal JYSK være særligt opmærksomme på?  

2. Hvordan er konkurrencesituationen i møbel- og interiørbranchen? 

3. Hvordan ser det optimale marketingmix ud for JYSK?  

 
8 Pedersen, R. J. (2020, 2. juni) 
9 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
10 Buch, A. G. (2021, 25. marts) 
11 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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4. Hvordan kan JYSK udnytte sine konkurrencemæssige fordele effektivt?  

 

1.6. Afgrænsning 

Der bliver afgrænset fra de to tidligere gange, hvor JYSK havde butikker i Rusland, fordi det 

var butikker drevet under franchisekonceptet og ikke direkte af JYSK, som de bliver den dag 

i dag. Ifølge Igor Raic, Country Manager for JYSK i Rusland, er det også så længe siden, at 

det ikke er erfaringer, der er relevante for JYSK den dag i dag12.  

 
COVID-19-pandemiens påvirkninger på både meso- og makroniveau bliver inddraget så vidt 

muligt, da det har en vigtig indflydelse på problemstillingen. Det er imidlertid ikke alle data-

baser, der er helt opdateret.  

 
I PIE-modellen, vækstmodellen og Porters Five Forces bliver kun de mest relevante indika-

torer inddraget, og i skydeskivemodellen bliver JYSKs konkurrenter kun beskrevet kort for 

at sikre fokus i undersøgelsen.  

 

1.7. Struktur 

Undersøgelsen er inddelt i fire faser. Fase 1 er indledningen til undersøgelsen, der består 

af baggrunden, problemidentifikationen, problemformuleringen og afgrænsningen. Fase 2 

består af de relevante teorier og metoder, der er valgt til analysen af problemformuleringen. 

Fase 3 er analysen af problemformuleringen, der består af et makro-, meso- og mikroniveau. 

Fase 4 består af konklusionen på problemformuleringen og perspektiveringen til de fremti-

dige udsigter for JYSK på det russiske marked.  

 
Figur 1.1. giver et overblik over strukturen i undersøgelsen.  
 
 

 
12 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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Figur 1.1. Struktur 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

2. Teori 

I figur 2.1. fremgår de valgte teorier og modeller til analysen på henholdsvis makro-, meso- 

og mikroniveau. 
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Figur 2.1. Oversigt over teorier og modeller 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.1. PIE-modellen 

JYSK er påvirket af en lang række faktorer i den omgivende verden, som de skal være 

opmærksomme på for at kunne forudse de muligheder og trusler, der opstår. Med udgangs-

punkt i PIE-modellen analyseres de makrofaktorer, som JYSK særligt skal være opmærk-

somme på i Rusland. PIE-modellen består af tre hovedelementer: politik (P), institutioner (I) 

og økonomi (E) samt omverdenen.  

 
PIE-modellen skaber et relativt simpelt overblik over hovedelementerne og deres interak-

tion, hvilket gør det muligt at se den forventede russiske økonomiske, politiske og institutio-

nelle udvikling i forhold til hinanden. Det er ikke muligt med tidligere modeller, da de ofte er 

statiske og uden vægt på institutionerne, også kaldt spillereglerne.   

 
PIE-modellen bliver suppleret med brancheanalysen, Porters Five Forces, da JYSKs ek-

spansion i Rusland gør det nødvendigt at estimere de langsigtede tendenser, muligheder 

og trusler både på samfundsniveau og brancheniveau13. 

 
13 Mygind, N. (2007) 
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2.2. Vækstmodellen 

Vækstmodellen benyttes til at afdække Ruslands vækstpotentiale på både efterspørgsels- 

og udbudssiden. Vækstmodellens elementer består af L*Q, K*T, R og TFP, hvor  

- L er input af arbejdskraft 

- Q er kvaliteten af arbejdskraften, som er uddannelsesniveauet 

- K er input af kapital 

- T er kvaliteten af kapitalen, som er teknologiniveauet 

- R er input af naturressourcer  

- TFP er Total Factor Productivity 

Den forventede udvikling i de seks elementer belyses med en tidshorisont på fem år set i 

forhold til det nuværende niveau.  

 
Vækstmodellens elementer bliver relateret til forskellige dele af PIE-modellen, da forholdet 

mellem drivkræfterne og den russiske politiske, institutionelle og økonomiske udvikling er 

relevant for væksten. Væksten vil afhænge af, hvor effektivt Ruslands institutioner er i stand 

til at udnytte drivkræfterne. Trods vækst primært er relateret til økonomi i PIE-modellen, 

spiller politik, institutionelle forandringer, omverdenen og samspillet mellem disse systemer 

også vigtige roller for vækstdynamikken14. 

 

2.3. Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstedes seks kulturdimensioner bruges som indikatorer for de uformelle institutioner i 

Rusland, der er en del af PIE-modellen. De seks kulturdimensioner består af 1) magtdi-

stance, 2) individualisme / kollektivisme, 3) femininitet / maskulinitet, 4) undgåelse af usik-

kerhed, 5) langsigtet / korttidsorientering og 6) overbærenhed. Kulturdimensionerne beskri-

ver samfundets adfærd og opfattelse af, hvordan verden fungerer15.  

 

2.4. Skydeskivemodellen 

JYSK skal være opmærksom på sine konkurrenter i Rusland for at kunne indtage en stær-

kere position. Skydeskivemodellen skal hjælpe med at danne et overblik over de konkurren-

ter, som JYSK er i snæver og bred konkurrence med på det russiske marked. Den består af 

 
14 Mygind, N. (2016) 
15 Peng, M. & Meyer, K. (2019) 
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fire elementer: 1) samme produkter til samme målgruppe, 2) samme kategori af produkter, 

3) produkter til samme behov og 4) alle produkter, jf. figur 2.2.  

 
Maslows behovspyramide benyttes til at definere ”behov” i 3) produkter til samme behov. 
 

 

Figur 2.2. Skydeskivemodellen 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Skydeskivemodellen supplerer Porters Five Forces16.  

 

2.5. Porters Five Forces 

Porters Five Forces anvendes til at analysere konkurrencesituationen i møbel- og interiør-

branchen i Rusland. Det skal afdækkes, hvor attraktivt det er for JYSK at befinde sig i bran-

chen.  

 
De fem kræfter, der påvirker møbel- og interiørbranchen, er leverandørernes forhandlings-

styrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende 

produkter og rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder i branchen, jf. figur 2.3.  

 

 
16 Wissing, K. M., Olesen, S. & Frandsen, T. (red.) (2016) 
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Da modellen er statisk, tager den ikke højde for den konstante udvikling, der foregår i møbel- 

og interiørbranchen i Rusland, hvorfor den kun giver et øjebliksbillede17.  
 

              
 

Figur 2.3. Porters Five Forces 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.6. Porters generiske strategier 

Porters generiske strategier omfatter fire forskellige konkurrencestrategier, som hver beskri-

ver en måde, hvorpå JYSK overordnet kan konkurrere mod de andre udbydere på det rus-

siske marked. Porters generiske strategier benyttes derfor til at bestemme den strategi, som 

JYSK skal følge på det russiske marked for at være konkurrencedygtig.  

 
JYSK kan vælge enten at satse på lave omkostninger eller unikke produkter og hele mar-

kedet eller et markedssegment. Det giver de fire forskellige konkurrencestrategier: omkost-

ningsleder, differentiering, omkostningsfokus og fokuseret differentiering18.  

 
2.7. Det udvidede marketingmix 

Det udvidede marketingmix består af syv parametre, som illustreret i figur 2.4. Service er et 

af de vigtigste parametre for JYSK, hvorfor de grundlæggende fire parametre produkt, pris, 

 
17 Thompson, J. L., Scott, J. M. & Martin, F. (2017) 
18 Thompson, J. L., Scott, J. M. & Martin, F. (2017) 
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place (distribution) og promotion bliver suppleret med tre andre parametre people, physical 

evidence og proces. De syv parametre skal bidrage til at finde det optimale marketingmix 

for JYSK på det russiske marked, da det er parametre, som JYSK kan justere med henblik 

på at differentiere sig og gøre sig mest mulig attraktiv for sin målgruppe19. 
 

 
 

            Figur 2.4. Marketingmix 
             Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.8. Værdikæden 

Porters værdikæde benyttes til at beskrive de primære aktiviteter og støtteaktiviteter hos 

JYSK, der tilsammen skaber produkternes værdi for kunderne, og som derved giver JYSK 

nogle konkurrencemæssige fordele på det russiske marked.  

 
Værdikæden er designet til produktionsvirksomheder, men JYSK er en handelsvirksomhed 

(detailvirksomhed), som har behov for andre aktiviteter. Værdikæden må derfor tilpasses, 

så den passer til JYSKs primære aktiviteter og støtteaktiviteter.  

 
Ved produktionsvirksomheder er produktion en af de primære aktiviteter. Hos JYSK har man 

ingen produktion, men i stedet et lager. En af støtteaktiviteterne ved produktionsvirksomhe-

der er produktudvikling, mens det derimod er sortimentudvikling hos JYSK, hvor det bliver 

fastlagt, hvor dybt og bredt et sortiment JYSK skal have. Det er således det, der bliver til-

passet i Porters værdikæde, som det fremgår i figur 2.5.20  

 
19 Ghauri, P. & Cateora, P. (2014) 
20 Thompson, J. L., Scott, J. M. & Martin, F. (2017) 
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Figur 2.5. Porters værdikæde (tilpasset) 
Kilde: Thompson, J. L., Scott, J. M. & Martin, F. (2017) 

 

2.9. Værdiskabelsessmilet 

Værdiskabelsessmilet skal afdække værditilvæksten, som de forskellige aktiviteter i JYSK 

bidrager med. Mudambi (2007) bemærker, at “value-added is becoming increasingly con-

centrated at the upstream and downstream ends of the value chain” og “activities at both 

ends of the value chain are intensive in their application of knowledge and creativity”21.  
	
	

 
 

Figur 2.6. The smile of value creation 
Kilde: Mudambi, R. (2008) 

 
21 Mudambi, R. (2008) 
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2.10. VRIO-modellen 

Det ressourcebaserede perspektiv på konkurrencemæssig fordel anvendes til at afdække, 

hvilke ressourcer, JYSK har, som kan være kilder til vedvarende konkurrencemæssige for-

dele. Ressourcerne skal ifølge Barney (1991) være værdifulde (”valuable”), sjældne (”rare”), 

vanskelige for konkurrenterne at efterligne, ikke-imiterbare (”inimitable”) og organisatorisk 

forankrede, således at deres potentiale udnyttes fuldt ud (”organizational aligned”). Det be-

nævnes også VRIO-kriterierne (tidligere VRIN, ”non-substitutable” er blevet erstattet af ”or-

ganizational aligned”)22.   
 

3. Metode 

Forskningsløget af Saunders, Lewis og Thornhill (2009) bliver brugt til at beskrive metoden 

i forskningsprocessen. Forskningsløget består af de seks forskellige lag forskningsfilosofi, 

forskningstilgang, forskningsstrategi, metodisk valg, tidshorisont og dataindsamlingsteknik, 

som afbildet i figur 3.1. Når man ser udefra, beskriver hvert lag af løget et mere detaljeret 

trin i forskningsprocessen23. 

 

 
Figur 3.1. The Research ’Onion’ 

Kilde: Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 

 
22 Barney, J. (1991) 
23 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
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3.1. Forskningsfilosofi  

En forskningsfilosofi henviser til et sæt – eller system – af overbevisninger og antagelser om 

udvikling af viden. Der er tre forskningsantagelser: epistemologi, ontologi og axiologi, som 

bruges til at skelne mellem de forskellige forskningsfilosofier. Der er fire forskellige forsk-

ningsfilosofier: positivisme, fortolkning, pragmatisme og realisme, som understøtter det me-

todiske valg, forskningsstrategien og dataindsamlingsteknikker (senere beskrevet).  

 
Den forskningsfilosofi, der bliver anvendt, er pragmatisme. Pragmatikere starter forskningen 

med et problem og sigter mod at bidrage med praktiske løsninger, der informerer om frem-

tidig praktisk. Det er derfor forskelligt hvor objektiv eller subjektiv forskningen viser sig at 

være, da den vigtigste determinant for forskningsdesignet og strategien er forskningspro-

blemet og forskningsspørgsmålene. I modsætning til objektivisme, der mener, at den sociale 

virkelighed, der undersøges, er ekstern, hævder subjektivisme, at den sociale virkelighed er 

lavet ud fra de sociale aktørers opfattelser og deraf følgende handlinger.  

 
Pragmatikere anerkender, at der er så mange forskellige måder at fortolke verden og fore-

tage forskning på, at ikke kun et enkelt synspunkt nogensinde kan give hele billedet, og at 

der måske er flere virkeligheder. Derfor bruger pragmatikere ofte flere metoder, men ikke 

altid. De bruger den metode eller metoder, der gør det muligt at indsamle troværdige, vel-

begrundede, pålidelige og relevante data24.  
 

Pragmatisme 
Ontologi  
Forskerens syn på virke-
ligheden eller væsenets 
natur  

Epistemologi 
Forskerens syn på, hvad 
der udgør acceptabel vi-
den 

Axiologi  
Forskerens syn på vær-
diernes rolle i forsknin-
gen 

Typiske metoder 

Ekstern, mange syn 
valgt for bedst mulig at 
besvare forsknings-
spørgsmålet 
 

Enten eller begge obser-
verbare fænomener og 
subjektive meninger kan 
udgøre acceptabel viden 
afhængig af forsknings-
spørgsmålet. Fokus på 
praktisk anvendt forsk-
ning, integration af for-
skellige perspektiver for 
at fortolke dataene 

Værdier spiller en stor 
rolle i fortolkningen af re-
sultaterne, hvor forske-
ren antager både objek-
tivt og subjektivt syns-
punkt 

Blandede metoder, 
kvantitative og kvalita-
tive   

 

Kilde: Egen tilvirkning25 
 

24 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
25 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
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3.2. Forskningstilgang  

Der er tre forskningstilgange: induktion, deduktion og abduktion. I forskningen anvendes der 

den deduktive tilgang. Forskningen vil dermed tage udgangspunkt i de udvalgte teorier og 

på baggrund af dem indsamle relevant empiri/data26.  

 
Figur 3.2. illustrerer forskellene på den induktive, abduktive og deduktive tilgang.  

 
Figur 3.2. Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang 

Kilde: Egen tilvirkning af Enderud (1986)27 
 

3.3. Forskningsstrategi 

Der er seks forskellige forskningsstrategier: eksperiment, aktionsforskning, casestudie, sur-

vey, grounded theory, etnografi og arkivforskning. Forskningsstrategien er et single case-

studie, fordi det er en dybdegående forskning af ét fænomen (én virksomhed) inden for dets 

virkelige omgivelser. Det adskiller casestudiestrategien fra de andre forskningsstrategier.  
 
Casestudiet bliver ofte anvendt, når grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, 

hvori det indgår, ikke altid er tydelige. Forståelse af sammenhængen er grundlæggende for 

casestudiet. For at opnå den dybdegående indsigt i fænomenet anvender casestudiet ofte 

både på den kvantitative og kvalitative metode, også kaldet metodetriangulering28.  

 
26 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
27 Andersen, I. (2013) 
28 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
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3.4. Metodisk valg  

Den kvalitative og kvantitative metode er forskellige dataindsamlingsteknikker. En måde at 

differentiere dem på er at skelne mellem numeriske data og ikke-numeriske data. Hvor den 

kvantitative metode anvender numeriske data, anvender den kvalitative metode ikke-nume-

riske data. Det er muligt at bruge begge metoder i forskningen, hvilket vil sikre mere trovær-

dige data. I forskningen vil der derfor bruges metodetriangulering29.  

 

3.5. Tidshorisont  

Der skelnes mellem de to tidshorisonter: tværsnit og langsgående. Da formålet med forsk-

ningen er at give et ”øjebliksbillede” af ét fænomen på et bestemt tidspunkt, er tidshorisonten 

et tværsnit30. 

 

3.6. Dataindsamlingsteknik 

Dataindsamlingsteknikker kan inddeles efter mange kriterier, men ofte skelnes der mellem 

om, hvorvidt data er kvantitative eller kvalitative og primære eller sekundære31.  

 
De kvalitative, sekundære data består af diverse artikler og rapporter. Artiklerne er hoved-

sageligt fra gojysk.com, som leverer nyheder og historier omkring JYSK og er et online ma-

gasin for medarbejderne hos JYSK. Det er landerapporter fra Economist Intelligence Unit 

(EIU), Passport og MarketLine og brancherapporter fra MarketLine og Passport. Til Hofste-

des kulturdimensioner bruges Hofstede Insights via www.hofstede-insights-com.  

 
De kvantitative, sekundære data består af opdaterede databaser fra EIU, World Inequality 

Database (WID), The World Bank og Corruption Perceptions Index (CPI), Global Competi-

tiveness Report (GCI) og International Monetary Fund (IMF). Flere af databaserne indehol-

der relevante prognoser for den fremtidige udvikling, bl.a. IMF og EIU.  

 
De kvalitative, primære data består af semistruktureret interviews med to personer hos 

JYSK, Mikael Albæk Kristensen, der er Expansion Director, og Igor Raic, der er Country 

Manager i Rusland. Interviewguiden benyttes for at give respondenterne mulighed for at 

 
29 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
30 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) 
31 Andersen, I. (2013) 
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bevæge sig væk fra det konkrete spørgsmål samt uddybe svar, hvilket giver mulighed for 

indsamling af rige og dybe data. Interviewguiden sørger for, at interviewet hele tiden vender 

tilbage til de forberedte spørgsmål, der afspejler de udvalgte teorier.  

 
Til at måle kvaliteten af undersøgelsen anvendes begreberne validitet og reliabilitet. Validitet 

referer til gyldigheden af undersøgelsens konklusioner og reliabilitet henviser til målingens 

nøjagtighed32. De udvalgte kvalitative og kvantitative sekundære data og kvantitative pri-

mære data er med til at sikre både høj validitet og reliabilitet. Der bruges metodetriangule-

ring, fordi det både skaber et bredt og dybt datagrundlag, som belyser problemstillingen fra 

forskellige perspektiver og bidrager til at undgå ”huller” i undersøgelsen.  

 
De kvalitative, kvantitative sekundære data fra de forskellige databaser og rapporter bliver 

sammenlignet med hinanden. De kvalitative, primære data fra de to interviews med Igor 

Raić og Mikael Kristensen fra JYSK bliver ligeledes sammenlignet med hinanden. Sammen-

ligningerne bliver foretaget med henblik på at sikre høj validitet i undersøgelsen.  

 
Interviewet med Mikael Albæk Kristensen er blevet gennemført af en anden interviewer, og 

i mange af databaserne er der prognoser for den fremtidige udvikling, som er forbundet med 

en betydelig usikkerhed, hvilket svækker undersøgelsens reliabilitet en smule.  
 

4. Analyse 
Den strategiske analyse består af et makro-, meso- og mikroniveau, som illustreret i figur 

4.1. Alle disse niveauer er relevante i undersøgelsen, da de gensigt påvirker hinanden.  

 
Den eksterne analyse omfatter både makro- og mesoniveauet. På makroniveauet, der også 

kaldes samfundsniveauet, bliver det russiske samfund analyseret og på mesoniveauet, der 

også kaldes brancheniveauet, bliver konkurrencesituationen i møbel- og interiørbranchen i 

Rusland analyseret. Formålet med den eksterne analyse er dermed at afdække de mulig-

heder og trusler, som JYSKs omverden i Rusland giver dem.  

 
Den interne analyse omfatter mikroniveauet, der også kaldes virksomhedsniveauet. På mi-

kroniveauet bliver JYSK og deres konkurrenter i Rusland analyseret. Formålet med den 

 
32 Andersen, I. (2013) 
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interne analyse er således at finde frem til, hvordan JYSK træffer beslutninger og opfører 

sig samt hvilke konkurrenter, de skal være mest opmærksomme på i Rusland. 

 
 

Figur 4.1. Makro-, meso- og mikroniveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.1. PIE-modellen 

PIE-modellen anvendes til at afdække de mulige institutionelle ændringer og den forventede 

politiske og økonomiske udvikling de kommende fem år i Rusland for at finde frem til de 

makrofaktorer, som JYSK særligt skal være opmærksomme på33.   

 
Politik 
Ifølge forfatningen, der blev vedtaget i 1993, er Rusland en demokratisk, føderal republik 

med en klassisk magtdeling. Siden 2000 er den politiske udvikling gået i retning af større 

centralisering af magten34. Ruslands statsoverhoved er præsidenten, som den dag i dag er 

Vladimir Putin, der i marts 2018 blev genvalgt for en fjerde periode på seks år. Støtten til 

Vladimir Putin ser stadig ud til at være høj, omend faldende35.   

 
Regeringen er den udøvende magt i Rusland bestående af premierministeren, vicepremier-

ministre og ministre. Regeringen træffer beslutninger på grundlag og af hensyn til gennem-

førelsen af forfatningen, de føderale love og dekreter fra præsidenten36.  

 
33 Mygind, N. (2007) 
34 Rossiiskaya Gazeta (1993, 25. december) 
35 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
36 Rossiiskaya Gazeta (1993, 25. december) 

Mikroniveau (Virksomhedsniveau)
Intern analyse

Mesoniveau (Brancheniveau)
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Ekstern analyse



  Side 22 af 75 

Regeringens effektivitet er forringet på grund af korruptionen i den offentlige administration, 

der er et væsentligt problem i Rusland. Desuden er der en øget offentlig utilfredshed med 

regeringen på grund af deres restriktive politikker, hvilket kan komme til udtryk i parlaments-

valget, der er planlagt til september 202137.  
 
Det russiske parlament, der er det repræsentative og lovgivende organ for landet, hed-

der Forbundsforsamlingen. Forbundsforsamlingen er et tokammersystem bestående af Fø-

derationsrådet og Statsdumaen. Føderationsrådet, som er Forbundsforsamlingens overhus, 

består af 170 repræsentanter, to repræsentanter fra hvert subjekt i Rusland, hvoraf én skal 

repræsentere subjektets udøvende magt og én skal repræsentere den lovgivende magt. 

Statsdumaen er Forbundsforsamlingens underhus, som vælges for en periode på fem år. 

Det består af 450 stedfortrædere, som repræsenterer hele den russiske befolkning. Alle 

russiske borgere over 21 år har stemmeret og ret til at blive valgt til Statsdumaen.  
 
I tabel 4.1. findes de vigtigste beføjelser hos præsidenten, Statsdumaen, Føderationsrådet 

og regeringen. 
 

Præsidenten Statsdumaen Føderationsrådet Regeringen 
• Fastlægge retningslin-
jerne for statens interne 
og udenlandske politik-
ker 
• Udnævne premiermini-
steren efter aftale med 
Statsdumaen 
• Ret til at lede møder i 
regeringen 
• Udnævne og afskedige 
vicepremierministre og 
ministre på anbefaling af 
premierministeren 
• Lede og sammensætte 
Sikkerhedsrådet 
• Opløse Statsdumaen 
og udskrive nyvalg  
• Underskrive og offentli-
gøre love 

• Vedtage føderale love, 
som derefter skal god-
kendes af Føderations-
rådet og præsidenten 
• Godkende præsiden-
tens kandidat til posten 
som premierminister 
• Udtrykke mistillid til re-
geringen 
• Påbegynde en rigsrets-
sag mod præsidenten 
 
 

• Godkende grænseæn-
dringer mellem de føde-
rale subjekter 
• Godkende præsiden-
tens dekret om indfø-
relse af en krigsret og 
undtagelsestilstand 
• Beslutte muligheden 
for at bruge Ruslands 
væbnede styrker uden 
for Ruslands territorium  
• Godkende en rigsrets-
sag mod præsidenten 

• Udvikle og forelægge 
Statsdumaen et føde-
ralt budget 
• Gennemføre finans-, 
kredit- og pengepolitik  
• Gennemføre en en-
kelt statspolitik  
• Gennemføre uden-
rigspolitik og foranstalt-
ninger for at sikre for-
svaret af landet og sta-
tens sikkerhed 
• Gennemføre foran-
staltninger for at sikre 
retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder 
og friheder, beskyt-
telse af ejendom og of-
fentlig orden og krimi-
nalitetskontrol 

 

Tabel 4.1. Vigtigste beføjelser hos præsidenten, Statsdumaen, Føderationsrådet og regeringen 
Kilde: Egen tilvirkning38 

 
37 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
38 Rossiiskaya Gazeta (1993, 25. december) 
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Det politiske system favoriserer stærkt "systematiske" partier og individuelle kandidater. 

Ægte oppositionspartier er begrænset af finansiering, manglede mediedækning og betyde-

lige formelle og uformelle administrative barrierer for deltagelse.  

 
Ruslands autokratiske og elitestyrede politiske system under Vladimir Putins mangeårige 

ledelse begrænser potentialet for fremtidig økonomisk udvikling39.  

 
Sociale grupper 
Efter Sovjetunionens fald oplevede Rusland en af de hurtigste stigninger i ulighed. Vladimir 

Putin har derfor kæmpet mod social ulighed siden han kom til magten40. Ifølge The World 

Bank var Ruslands Gini-indeks på 37,5 i 2018, hvilket er forholdsvis højt41.  

 
Rusland har en af verdens højeste niveauer af rigdomsulighed. De rigeste 10% ejede i 2017 

87% af landets rigdom sammenlignet med 76% i USA og 66% i Kina. Rusland anses derfor 

for at være den mest ulige af verdens største økonomier.  

 
Rusland har også en relativ høj indkomstulighed. De øverste 10% havde i 2019 en andel 

svarende til 46% af nationalindkomsten, hvilket er mere end dobbelt så meget som de ne-

derste 50%.  

 
Ulighedssatserne bliver opretholdt på så høje niveauer på grund af mangel på finansiel gen-

nemsigtighed, progressiv beskatning og en stærkt dereguleret økonomi42. 

 
Økonomi  
Vladimir Putin sigter mod at opbygge en stærk og udviklet økonomi, men effekterne af CO-

VID-19-pandemien og nedbruddet i oliepriserne har skubbet den russiske økonomi mod re-

cession. I 2020 faldt den årlige reale BNP-vækst med 3,1%. Fra 2022 til 2025 forventes en 

afmatning i den årlige reale BNP-vækst til gennemsnitlig 1,6% efter en delvis returnering i 

2021 på 2,5%43. 

 

 
39 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
40 World Economic Forum (2018) 
41 The World Bank: World Development Indicators  
42 World Inequality Database (2020, 10. november) 
43 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Real BNP-vækst (%)44 -3.1 2.5 2.1 1.6 1.4 1.3 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
I 2019 var Ruslands eksport stærkt påvirket af den langvarige handelskrig mellem USA og 

Kina og en afmatning i EU-regionen. I 2020 havde COVID-19-pandemien især en stor ind-

virkning på eksporten. Fra 2021 til 2025 forventes eksporten dog at stige igen45. 

 
Rublen faldt i gennemsnit med 10,2% over for dollaren i 2020. Ved årets udgang var rublen 

faldet til 73,9/US$ drevet af den høje volatilitet i olieprisen, risikoaversion mod nye markeder 

og politisk ustabilitet i Ruslands nærmeste udland og dårlige forbindelser med Vesten. Rub-

len forventes at stige til 70,1/US$ ved udgangen af 2021 efterhånden som overskuddet på 

betalingsbalancen udvides, og risikovilligheden mod nye markeder styrkes yderligere. 

 
Inflationen steg til langt over CBR’s (The Central Bank of the Russian Federation) mål på 

4,0% ved udgangen af 2020. I 2021 forventes inflationen i gennemsnit at være på 3,9% i 

takt med, at den økonomiske aktivitet begynder at normalisere sig. Den stigende rubel kan 

dog forhindre et stærkere inflationstryk. I 2022 til 2025 forventes den gennemsnitlige inflation 

at være tæt på CBR’s mål igen46.  
 
Ressourcer 
Den forventede udvikling i Ruslands ressourcer bliver analyseret ved hjælp af vækstmodel-

len i afsnit 4.2.  
 
Institutioner 
Ifølge North (1990) er institutioner enhver form for begrænsninger, som mennesker udtæn-

ker for at forme menneskelig interaktion. Et samfunds politiske og økonomiske institutioner 

definerer således spillereglerne mellem borgerne47. 

 
 
 
 

 
44 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
45 MarketLine (2020, juli) 
46 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
47 Mygind, N. (2007) 
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De politiske institutioner 

De politiske institutioner definerer reglerne for, hvordan det politiske system fungerer gen-

nem forfatningen48. Ved en folkeafstemning i juli 2020 blev flere væsentlige ændringer i 

forfatningen fra 1993 vedtaget, der yderligere cementerer Vladimir Putins greb om magten49. 

Vladimir Putin har nu mulighed for at blive siddende som præsident i yderligere to valgperi-

oder frem til 2036, når hans nuværende valgperiode udløber i 2024. Det er endnu ikke til at 

vide om, han bliver siddende som præsident. De nye ændringer styrker også Vladimir Putins 

magt mere ved at lade ham udnævne topdommere og anklagere til Føderationsrådet (over-

huset) og giver russiske domstole ret til at ignorere udenlandske afgørelser. Alle tidligere 

præsidenter har samtidig modtaget livstidsimmunitet mod retsforfølgelse og et sæde i Fø-

derationsrådet for hele livet50.  

 
Regeringen bliver ofte kritiseret for sine restriktive politikker, især relateret til medier og per-

sonlig frihed, fordi begrænsningerne ikke giver borgerne de grundlæggende rettigheder, så-

som ytringsfrihed51. Det kommer også til udtryk i Global Competitiveness Indexet (GCI) fra 

2019, hvor Rusland blev rangeret som nr. 122 ud af 141 lande med hensyn til pressefrihed52.  

 
I slutningen af december 2020 blev der vedtaget nye love, der udvider regeringens beføjel-

ser til at mærke enkeltpersoner og organisationer uden juridisk personlighed som 'udenland-

ske agenter', hvis de engagerer sig i politik i Rusland og modtager finansiering fra udlandet. 

De nye love giver også mulighed for at begrænse adgangen til sociale medieplatforme (ek-

sempelvis Twitter, Youtube og Facebook), der "diskriminerer russiske medier” for at be-

skytte landets ”digitale suverænitet”. De nye love kommer lige før parlamentsvalget i sep-

tember 2021 og er dermed et forsøg på at begrænse Ruslands opposition53. 

 
De økonomiske institutioner 

De økonomiske institutioner sætter rammerne for spillereglerne i økonomien54. I 2018 blev 

en ny pensionsreform i Rusland godkendt, som hæver pensionsalderen for mænd fra 60 til 

 
48 Mygind, N. (2007) 
49 MarketLine (2020, juli) 
50 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
51 MarketLine (2020, juli) 
52 Schwab, K. (2019, 8. oktober) 
53 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
54 Mygind, N. (2007) 
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65 år og for kvinder fra 55 til 60 år med henblik på sikre landet stabilitet og sikkerhed. Det 

har medført, at Putin har mistet en del af sin popularitet, selvom mange mener, at pensions-

reformen har været udskudt for længe, da det er den første pensionsreform i Rusland de 

seneste 80 år. Omkring 43% af de russiske mænd ventes ikke at nå pensionsalderen på 65 

år, da den gennemsnitlige levealder i Rusland er 66 år for mænd og 77 år for kvinder ifølge 

The World Helth Organization55. 

 
Fra den 1. januar 2019 er den almindelige momssats blevet hævet fra 18% til 20%. Den 1. 

juli 2020 blev det russiske parlament forelagt et forslag om at nedsætte momssatsen igen 

fra 20% til 15%.  

 
Virksomhedsoverskud er blevet opkrævet med en skattesats på 20% siden september 2020, 

hvilket er en del lavere end de fleste nabolande56.  

 
I Corruption Perceptions Index rangerer Rusland som nr. 129 ud af 180 lande i 202057. 

Korruption er således fortsat et stort problem i Rusland, og landet har været ekstremt mis-

lykket med at kontrollere det sammenlignet med andre BRIC-lande58. 

 
Uformelle institutioner  
De uformelle institutioner, der er fastlagt i den givne kultur, sætter de uskrevne spilleregler 

for både politik og økonomi. Ifølge Mygind (2007) “the informal institutions are even more 

difficult to classify than the formal. The unwritten rules are transferred from one generation 

to the next by socialization, and for foreigners it may be impossible or take many years to 

learn these rules.”   

 
Det er meget vanskeligt at kategorisere og udvikle indikatorer for de uformelle institutioner. 

Det mest kendte forsøg blev udført af Hofstede (1983) 59. De uformelle institutioner i Rusland 

fastlægges således med udgangspunkt i Hofstedes kulturdimensioner i afsnit 4.3. 
 
 
 

 
55 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
56 MarketLine (2020, juli) 
57 Transparency International (2019) 
58 The World Bank: Worldwide Governance Indicators 
59 Mygind, N. (2007) 
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Omverdenen 
Som en af verdens største eksportører af naturgas og olie, er Rusland i høj grad afhængig 

af indtægterne fra naturgas og olie, og dermed samarbejdet med andre lande. 

 
Ruslands forhold til EU og Vesten er blevet forværret siden Rusland ulovligt annekterede 

Krim i 2014. EU og USA har siden indført sanktioner mod Ruslands energi-, forsvars- og 

finansielle sektor. Rusland har til gengæld indført importforbud for en række landbrugsvarer 

fra USA, EU, Canada, Australien og Norge. 

 
Samarbejdet mellem Rusland og Kina er vokset i løbet af de seneste år. De planlægger at 

videreudvikle deres strategiske partnerskab ved at samarbejde indenfor flere områder af 

økonomien og samfundet. Senest i juni 2020 indgik de aftaler indenfor området teknologi og 

energi på mere end US$20 mia. med henblik på at øge de økonomiske bånd60.  

 
Tilstrømning af direkte udenlandske investeringer (FDI) til Rusland er faldet markant, siden 

USA og EU indførte sanktioner mod Rusland efter annekteringen af Krim i 2014. Kapitalflyv-

ning er også et alvorligt problem i Rusland, da investorer de seneste mange år har flyttet 

US$100 mia. ud af landet61.  

 

4.2. Vækstmodellen 

Vækstmodeller fokuserer på udbudssiden og bestemmer økonomiens vækstpotentiale. Det 

betyder, at det er en langsigtet model. Økonomien bruger ofte ikke vækstpotentialet, fordi 

efterspørgslen ikke er tilstrækkelig til at ansætte den samlede arbejdsstyrke og udnytte ka-

pitaludstyrets fulde kapacitet. Det er derfor også nødvendigt at fokusere på efterspørgsels-

siden62. 

 
Vækst på lang sigt: udbudssiden 
Ved vækst på lang sigt bliver det antaget, at opsparing medfører investeringer, og der bliver 

opereret med fuld kapacitet.  

 

 
60 MarketLine (2020, juli) 
61 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
62 Mygind, N. (2016) 
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Nedenfor belyses den forventede udvikling i vækstelementerne set i forhold til det nuvæ-

rende niveau med henblik på at afdække Ruslands vækstpotentiale de kommende fem år63. 

 
Arbejdskraft (L) 
I 2020 udgjorde Ruslands befolkning mere end 144 millioner. Frem til 2025 forventes be-

folkningen at falde med 1,2% på grund af de relativt lave og faldende fødselstal samt sti-

gende dødelighed som konsekvens af COVID-19-pandemien og forværring af sundheds-

mæssige forhold. Blandt kvinder i den fødedygtige alder er der en stærk tendens til ikke at 

få mere end to børn og ofte ikke mere end et barn.  
 

Nøgleindikatorer64 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Befolkningen, total (mio.) 144.386,8 144.100,1 143.796,2 143.469,4 143.107,5 142.713,3 
Befolkningsvækst (%) -0.03 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 
Befolkningen, mænd (mio.) 66.921,1 66.781,7 66.632,0 66.469,3 66.287,9 66.089,2 
Befolkningen, kvinder (mio.) 77.465,7 77.318,4 77.164,3 77.000,1 76.819,6 76.624,1 
Befolkningen, 0-14 år (mio.) 25.569,4 25.544,8 25.477,7 25.263,0 24.910,4 24.511,9 
Befolkningen, 15-64 år (mio.) 96.592,3 95.806,7 95.030,2 94.320,7 93.634,6 92.968,3 
Befolkningen, 65+ år (mio.) 22.225,1 22.748,6 23.288,2 23.885,7 24.562,6 25.233,1 
Arbejdsstyrke (mio.) 74.916,7 74.769,9 74.751,6 74.527,6 74.414,5 74.262,8 
Arbejdsstyrkevækst (%) -0.64 -0.19 -0.02 -0.30 -0.15 -0.20 
Arbejdsløshed (%)65 5.8 5.8 4.8 4.7 4.4 4.0 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Arbejdsstyrken forventes at falde med næsten 1% frem til 2025, da der er en aldrende be-

folkning. I 2018 blev pensionsalderen hævet til 65 år for mænd og 60 år for kvinder, hvilket 

mindsker et større fald i arbejdsstyrken.  

 
I 2020 var der under 71 millioner beskæftigede i Rusland, hvilket er mindre end halvdelen 

af den samlede befolkning. Trods COVID-19-pandemien forventes arbejdsløsheden at falde 

til 4,0% i 2025 fra 5,8% i 202066. 

 
Uddannelse (Q) 
Uddannelsesniveauet i Rusland er relativt højt. I 2020 havde 68,1% af befolkningen over 15 

år en ungdomsuddannelse, mens 26% af befolkningen over 15 år havde en videregående 

 
63 Mygind, N. (2016) 
64 Euromonitor International fra nationale statistikker/UN 
65 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
66 MarketLine (2020, juli) 
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uddannelse. Uddannelsesniveauet forventes at stige meget lidt frem til 2025, hvor 68,2% af 

befolkningen over 15 år forventes at have en ungdomsuddannelse, mens 26,6% af befolk-

ningen over 15 år forventes at have en videregående uddannelse.  
 
På trods af et stærkt uddannelsessystem mangler arbejdsstyrken i Rusland moderne fær-

digheder, hvilket hæmmer deres position på både arbejdsmarkeds- og færdighedssøjlen i 

Global Competitiveness Index (GCI) i 2019. De svage arbejdsstyrkefærdigheder indikerer 

langsigtede strukturelle problemer for Ruslands udvikling67. 
 

Nøgleindikatorer68 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Befolkning i alderen 15+ efter ud-
dannelsesniveau – Grund-
skole/Folkeskole (mio.) 

4.294,9 4.217,6 4.151,4 4.098,2 4.056,0 4.020,5 

% af befolkningen i alderen 15+ – 
Grundskole/Folkeskole 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 

Befolkning i alderen 15+ efter ud-
dannelsesniveau – Ungdomsud-
dannelse (mio.) 

80.868,3 80.701,6 80.560,1 80.512,3 80.542,0 80.586,6 

% af befolkningen i alderen 15+ – 
Ungdomsuddannelse 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.2 

Befolkning i alderen 15+ efter ud-
dannelsesniveau – Videregående 
uddannelse (mio.) 

30.836,0 30.945,9 31.042,3 31.155,1 31.281,0 31.397,8 

% af befolkningen i alderen 15+ – 
Videregående uddannelse 26 26.1 26.2 26.4 26.5 26.6 

Befolkning i alderen 15+ efter ud-
dannelsesniveau – Ingen uddan-
nelse (mio.) 

441,2 431,5 423,2 416,5 411,1 406,6 

% af befolkningen i alderen 15+ – 
Ingen uddannelse 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Russiske elever klarer sig imidlertid godt i skolen, hvor alle PISA-scorer i matematik, viden-

skab og læsning ligger over gennemsnittet i Østeuropa69. 

 
Kapital (K) 
Bruttoinvesteringerne i forhold til BNP udgjorde kun 23,6% i 2020 og forventes kun at stige 

med 0,4% frem til 2025. Det har været vanskeligt for Ruslands regering, banker og virksom- 

 
67 Schwab, K. (2019, 8. oktober) 
68 Euromonitor International fra nationale statistikker/UN 
69 Euromonitor International, Passport (2021, marts) 
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heder at skaffe finansiering til investeringsprojekter.   
 

Nøgleindikatorer70 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Bruttoinvesteringer (% af BNP) 23.6 23.1 23.2 23.3 23.5 23.7 
Væksten i bruttoinvesteringer (%) 3.5 -2.1 0.4 0.4 0.9 0.9 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
I 2018 fremlagde den russiske regering 12 nationale projekter på US$360 mia., der skulle 

gennemføres inden slutningen af 2024. De nationale projekter sigter mod at øge levestan-

darden gennem større infrastrukturprojekter og flere midler til sundhedspleje, uddannelse 

og boliger. I 2021 har Vladimir Putin forsinket gennemførelsen af de nationale projekter med 

seks år på grund af COVID-19-pandemien. Imidlertid har mange været skeptiske overfor 

Ruslands evne til at nå målene, dels fordi de har en lang historie med at opstille meget 

specifikke mål, som er umulige at opnå71. 
 
Teknologi (T) 
Rusland har forbedret sig på innovationskapacitetssøjlen i Global Competitiveness Index 

(GCI) i 2019 som følge af øget kvalitet af forskningsinstitutioner og konstante F&U-udgifter 

(1,1% af BNP) samt en øget informations- og kommunikationsteknologi tilpasning på grund 

af en særlig hurtig diffusion af internettet, der når ud til mere end 80% af befolkningen72.  
 

Nøgleindikatorer73 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Internetbrugere (% 
af befolkning) 84.6 86.4 88.0 89.4 90.7 91.9 

E-handel salg (mio. 
rub) 2.455.645,8 2.831.794,5 3.373.259,2 3.971.267,1 4.621.807,0 5.356.701,7 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det forventes, at næsten 92% af den russiske befolkning bruger internettet i 2025. Det med-

fører, at e-handel salg vil stige, men COVID-19-pandemien er samtidig med at accelerere 

udviklingen. 

 
 
 

 
70 International Monetary Fund (2021) 
71 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
72 Schwab, K. (2019, 8. oktober) 
73 Euromonitor International 
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Naturressourcer (R) 
Rusland er en af verdens største eksportører af naturgas og olie, og er derfor meget af-

hængig af naturgas og olie, hvilket kan have konsekvenser for landets potentielle vækst74.  

 
Olieefterspørgslen er faldet under COVID-19-pandemien som resultat af reduceret forbrug. 

På baggrund af den lavere efterspørgsel ønskede OPEC-landene produktionsnedskæringer 

for at tvinge priserne på olie op. Rusland, der ikke er medlem af OPEC, ønskede i første 

omgang ikke at sænke produktionen, hvilket resulterede i et drastisk fald i oliepriserne til 

historisk lave niveauer. Senere endte OPEC og Rusland (OPEC+) dog med at blive enige 

om produktionsnedskæringer, der gradvist lettes frem til 2022.  

 
Som følge af produktionsnedskæringer er Ruslands eksport af olie faldet drastisk. I 2020 

var de globale oliepriser samtidig faldet til US$42,3 pr. tønde. I 2021 estimeres de globale 

oliepriser til US$53 pr. tønde og US$56 pr. tønde i 2022. De globale oliepriser forventes 

dermed at stige, men stadig markant under gennemsnittet i 2018-19 på US$67,6 pr. tønde75.  

 
Nøgleindikatorer76 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Olie (Brent; US$/t) 42.3 53.0 56.0 58.0 55.0 52.0 
Råolie & NGL-produktion (mio. t/d) 10.3 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 
Naturgas produktion (mtoe) 694.3 708.2 716.0 723.9 731.8 739.9 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
I begyndelsen af 2021 har der været en tilbagevendende efterspørgsel af naturgas og olie 

fra Ruslands vigtigste eksportmarkeder, som følge af relativt koldt vejr i vinteren 2020-21 og 

gradvise ophævelser af politiske foranstaltninger i forbindelse med COVID-19-pandemien. 

Det er med til at ændre adfærdsmønstrene globalt takket været udrulningen af vacciner.77  

 
Total Factor Productivity (TFP) 
Med udgangspunkt i Worldwide Governance Indicators (WGI) og Ease of Doing Business 

Index (Doing Business) bestemmes Ruslands TFP, der måler institutionernes kvalitet. WGI 

er kun estimeret frem til 2019, men det vurderes dog at være tilstrækkeligt.  

 

 
74 MarketLine (2020, juli) 
75 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
76 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
77 MarketLine (2020, juli) 
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Nedenfor fremgår WGI, som TFP bliver målt på, hvor der er en skala fra -2.5 (lav kvalitet) til 

2.5 (høj kvalitet). Scoren i WGI har ikke ændret sig meget fra 2015-2019 og indikerer, at 

institutionernes kvalitet i Rusland ikke er særlig høj, men langsomt bliver forbedret. 

 
Nøgleindikatorer78 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Kontrol med korruption: estimat -0.9 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 
Regeringens effektivitet: estimat -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 
Politisk stabilitet og fravær af vold 
/ terrorisme: estimat -1.0 -0.9 -0.6 -0.5 -0.5 

Lovregel: estimat -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 
Regulerende kvalitet: estimat -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 
Stemme og ansvarlighed: estimat -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Rusland forbedrede sin placering i Doing Business i 2020 og blandt de øverste 10 i Østeu-

ropa. Rusland rangerede især højt i søjlerne Getting Electricity, Registering Property og 

Enforcing Contracts79. 

 
På baggrund heraf vurderes Ruslands TFP ikke til at være særlig høj, men forventes lang-

somt at blive forbedret. Rusland er også kun rangeret som nr. 74 ud af 141 lande i instituti-

onernes kvalitet i Global Competitiveness Index (GCI) i 2019. 

 
Vækst på kort sigt: efterspørgselssiden 
For at forstå hvorfor vækst i lange perioder ikke følger hele kapacitetssporet, er det ligeledes 

nødvendigt at fokusere på efterspørgselssiden. Ved lavere efterspørgsel, bliver produktio-

nen og indkomsten lavere, som medfører lavere opsparinger og dermed lavere investerin-

ger. Efterspørgslen er dermed utilstrækkelig til at udnytte den fulde produktionskapacitet. 

Derfor er udviklingen på kort sigt meget vigtig for den faktiske vækstrate. 

 
Keynes sagde: "I det lange løb er vi alle døde", hvilket antyder, at den langsigtede ligevægt 

med fuld kapacitetsudnyttelse af ressourcer er langt ude i fremtiden og derfor ikke relevant80.  

 

 
78 The World Bank: Worldwide Governance Indicators 
79 Euromonitor International, Passport (2021, marts) 
80 Mygind, N. (2016) 
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Ifølge Keynes kan den aggregerede efterspørgsel beskrives som: AD = C + I + G + (X – M), 

hvor C står for det private forbrug, I står for de samlede investeringer, G står for det offentlige 

forbrug, X står for eksporten og M står for importen81.  

 
Vækst på kort sigt82 

% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
C – Privatforbrug -8.6 3.0 2.0 1.7 1.6 1.3 
I – Investeringer -10.0 3.5 3.0 2.1 2.3 2.3 
G – Offentligt forbrug 4.0 1.0 0.7 0.5 0.8 0.7 
X – Eksport -5.1 5.7 6.6 5.0 4.3 3.9 
M – Import -18.6 7.0 7.1 6.0 5.4 4.7 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
I Rusland forventes det private forbrug at stige efter en nedgang på 8,6% i 2020 på grund 

af COVID-19-pandemien og faldende realindkomst, mens det offentlige forbrug derimod for-

ventes at falde efter en stigning på 4% i 2020. Da regeringen har forsinket starten på det 

nationale projektprogram med yderligere fire år til 2024, forventes investeringerne i Rusland 

kun at vokse med 3,5% i 2021 efter en nedgang på 10% i 2020. Både eksporten og importen 

forventes at stige efter en nedgang i 2020, men importen forventes dog at stige mere end 

eksporten83.  

 
Den aggregerede efterspørgsel i Rusland forventes således at stige frem til 2025.  

 

4.3. Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstede gennemførte mellem 1967 og 1973 en af de mest omfattende undersøgelser af, 

hvordan værdier på arbejdspladsen bliver påvirket af kulturen84. Baseret på en spørgeske-

maundersøgelse blandt ansatte hos IT-virksomheden IBM i mere end 70 lande, identifice-

rede han fire kulturdimensioner: magtdistance, individualisme / kollektivisme, femininitet / 

maskulinitet og undgåelse af usikkerhed. Senere tilføjede han en femte og sjette kulturdi-

mension: langsigtet / korttidsorientering og overbærenhed85.  

 

 
81 Biede, H. J. (2018) 
82 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
83 The Economist Intelligence Unit (2021, 5. marts) 
84 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
85 Peng, M. & Meyer, K. (2019) 
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De seks kulturdimensioner kan måles. Hofstede anvender en skala, der går fra 0 til 100 til 

at illustrere, hvordan et land er placeret i forhold til dimensionerne.  

 
Nedenfor fremgår Ruslands scorer i de seks kulturdimensioner ud fra 6-D modellen.  

 

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

 
Magtdistance 
Magtdistance udtrykker i hvor høj grad de mindre magtfulde medlemmer af samfundet ac-

cepterer og forventer, at magten fordeles uligt86. I Rusland udviser de en stor grad af magt-

distance med en score på 93. Der er således en meget lang distance mellem de mindre og 

mere magtfulde medlemmer af samfundet, hvilket fører til en stor betydning af statussym-

boler. Rusland er ekstremt centraliseret, da 2/3 af alle udenlandske investeringer foregår i 

Moskva, hvor også 80% af alt finansielt potentiale er koncentreret87.  
 
Individualisme / kollektivisme 
Et samfunds holdning til en individualistisk og kollektivistisk kultur afspejles i om den enkelte 

persons selvbillede er defineret som ”jeg” eller ”vi”88. Da Rusland scorer 39 i individualisme, 

er familie, venner og ikke sjældent kvarteret afgørende for, at den enkelte person kan 

komme gennem hverdagens udfordringer. Forhold anses som meget vigtigt for at få infor-

mationer, blive introduceret eller vellykkede forhandlinger. Den enkelte persons selvbillede 

i Rusland kan således defineres som ”vi”89.  

 

 
86 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
87 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
88 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
89 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
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Maskulinitet / femininitet  
Maskulinitet repræsenterer en præference i samfundet for præstation, heroisme, selvsikker-

hed og materielle belønninger for succes. Rusland scorer kun 36 i maskulinitet og har derfor 

en mere feministisk kultur, hvor der er en præference for samarbejde, beskedenhed, omsorg 

for de svage og livskvaliteten90. Den enkelte person i Rusland taler således meget lidt om 

sig selv, og den dominerende adfærd er kun acceptabel, når den kommer fra chefen91.  

 
Undvigelse af usikkerhed 
Usikkerhedsundvigelse udtrykker i hvor høj grad medlemmer af et samfund føler sig utilpas 

med usikkerhed og tvetydighed92. Rusland har en meget høj score i usikkerhedsundvigelse 

på 95. De har etableret et af de mest komplekse bureaukratier i verden. For at undgå usik-

kerhed udvikler de detaljerede regelsæt og rutiner, som skal overholdes. Når de interagerer 

med fremmede mennesker, fremstår de meget formelle og fjerne, da formalitet anvendes 

som et tegn på respekt93.  

 
Langtidsorientering / korttidsorientering  

Samfund skal være i stand til at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer94. I langtids-

orientering har Rusland en høj score på 81. Det betyder, at de er omstillingsparate, spar-

somme og udholdende i at opnå resultater i fremtiden95.  

 
Overbærenhed 
Overbærenhed i et samfund handler om, hvorvidt den enkelte person tillader at tilfredsstille 

sine egne basale behov96. I overbærenhed scorer Rusland 20, som er meget lavt, hvilket 

afspejles i den russiske kulturs begrænsede natur. De har en tendens til kynisme og pessi-

misme, og lægger ikke meget vægt på at nyde livet og have det sjovt. Deres handlinger er 

begrænset af sociale normer, og de har en opfattelse af, at det ikke er acceptabelt at forkæle 

sig selv97. 

 

 
90 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
91 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
92 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
93 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
94 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
95 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
96 https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 
97 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/russia/ 
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I figur 4.2. illustreres den samlede PIE-model for Rusland fra 2020-2025.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2. PIE-modellen for Rusland 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.4. Delkonklusion på undersøgelsesspørgsmål 1 

Rusland har enorme naturressourcer, som de er stærkt afhængige af. En stor del af de 

offentlige indtægter kommer fra eksporten af olie- og naturgas. I 2020 kollapsede olieprisen 

på grund af mislykkede forhandlinger mellem OPEC-landene og Rusland i første omgang. 

Det var sammen med COVID-19-pandemien skyld i, at den russiske økonomi skrumpede i 

2020. Imidlertid forventes den russiske økonomi at vokse langsomt frem til 2025.  

 
De planlagte nationale projekter, der sigter mod at øge levestandarden gennem større in-

frastrukturprojekter og flere midler til sundhedspleje, uddannelse og boliger, er blevet udsat. 

Nogle tvivler på om de nogensinde bliver gennemført, selvom de er nødvendige. Ruslands 

regering, banker og virksomheder mangler adgang til finansiering. Siden Rusland i 2014 

annekterede Krim, har Rusland været underlagt økonomiske sanktioner fra henholdsvis 

USA og EU. Det har også medført, at udenlandske direkte investeringer (FDI) falder drastisk 

samtidig med at kapitalflyvning vokser eksponentielt, hvilket er et alvorligt problem.  

 
Den russiske præsident, Vladimir Putin, har siden han kom til magten skabt politisk stabilitet 

i landet, men på bekostning af en række demokratiske rettigheder som ytringsfrihed. Større 

medier er nøje kontrolleret af staten eller de statslige virksomhedsinteresser.  

 
De seneste forfatningsændringer giver Vladimir Putin mulighed for at blive siddende på mag-

ten, når hans nuværende valgperiode udløber i 2024. Det er endnu ikke sikkert, hvem der 

bliver Ruslands nye præsident. Hvis Vladimir Putin bliver siddende på magten, forbliver lan-

det med sikkerhed politisk stabilt, men det autokratiske og elitestyret politiske system under 

hans mangeårige ledelse begrænser potentialet for fremtidig økonomisk udvikling.  

 
Korruption i den offentlige administration er et stort problem i Rusland, hvilket har nedsat 

regeringens effektivitet. Der er således mangel på gennemsigtighed. Rusland har dog etab-

leret et af de mest komplekse bureaukratier i verden for at undgå usikkerhed. Der er mange 

regelsæt og rutiner, der skal overholdes.  

 
I Rusland er magtdistancen mellem de mindre og mere magtfulde medlemmer af samfundet 

meget lang. Det betyder også, at statussymboler har en stor betydning.  
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Arbejdsstyrken er faldende på grund af en aldrende befolkning. Derfor vedtog den russiske 

regering i 2018 en gradvis forhøjelse af pensionsalderen fra 60 til 65 år for mænd og fra 55 

til 60 år for kvinder. Selvom uddannelsesniveauet i Rusland er relativt højt, mangler arbejds-

styrken moderne færdigheder, som indikerer langsigtede strukturelle problemer for landets 

udvikling.  

 
Rusland har en af verdens højeste niveauer er rigdomsulighed og relativ høj indkomstulig-

hed. Russere har en opfattelse af, at det ikke er acceptabelt at forkæle sig selv. Det kan 

muligvis hænge sammen med, at realindkomsten de seneste mange år har været faldende, 

selvom inflationen har været højere end CBR’s mål på 4,0%.  

 
I Rusland anses forhold som meget vigtigt for at trives, og der er en præference for samar-

bejde, beskedenhed, omsorg for de svage og livskvaliteten. Rusland er meget omstillings-

parate, sparsomme og udholdende i at opnå resultater i fremtiden.  

 

4.5. Skydeskivemodellen 

Konkurrencen mellem virksomheder foregår på flere niveauer. JYSK skal derfor gøre sig 

klart, hvilke virksomheder, de konkurrerer med på de forskellige niveauer. Det er især rele-

vant med hensyn til planlægningen af et optimalt marketingmix, som bliver beskrevet i afsnit 

4.9, men også i forhold til at forstå rivaliseringen i branchen, som bliver beskrevet i afsnit 

4.6. Der skelnes mellem snæver og bred konkurrence, hvor JYSK særligt skal holde øje 

med de konkurrenter, som de er i snæver konkurrence med. 

 
JYSK beskriver sig selv som ”en international butikskæde med skandinaviske rødder, der 

sælger alt til boligen”. De har et bredt produktsortiment til soveværelset, badeværelset, ha-

ven, kontoret, stuen, opbevaring, vinduer og indretning98. De tilbyder imidlertid ikke et nyt 

køkken og kun et begrænset produktsortiment til køkkenet. Det kan derfor diskuteres om de 

sælger ”alt til boligen”, men de befinder sig uden tvivl i møbel- og interiørbranchen.  

 
JYSKs målgruppe belyses i afsnit 4.9.  

 
I figur 4.3. fremgår det, hvem JYSK er i snæver og bred konkurrence med i Rusland 

 
98 https://jysk.ru/ 
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Figur 4.3. Skydeskivemodellen 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Samme produkter til samme målgruppe 
IKEA og Hoff tilbyder samme produkter til den samme målgruppe som JYSK. Det er således 

de to virksomheder, som JYSK skal holde særligt øje med på det russiske marked, da de er 

i meget snæver konkurrence99.  

 
IKEA 

Den største konkurrent til JYSK i Rusland må være markedslederen IKEA. IKEA er ikke kun 

en konkurrent til JYSK på det russiske marked, men også på mange andre markeder i ver-

den. IKEA har sammenlignet med JYSK enorme varehuse, hvor de også har et meget bre-

dere produktsortiment. IKEAs produkter forbliver ofte i varehusene i meget lange perioder 

og kun få produkter bliver løbende skiftet ud i modsætning til JYSKs produkter, der hele 

tiden bliver skiftet ud for at følge udviklingen. De har hver sin strategi, der fungerer for dem.  

 
Det første IKEA-varehus åbnede i Moskva regionen i 2000100 og i dag er der 14 IKEA-vare-

huse i Rusland101. Ligesom i alle andre lande, tilbyder IKEA en bred vifte af møbler og 

 
99 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
100 https://www.ikea.com/ms/en_JO/about_ikea/the_ikea_way/history/2000.html 
101 MarketLine (2021, 02. februar) 

Samme produkter til samme 
målgruppe: 
IKEA og Hoff

Samme kategori af produkter:
Lazurit, Shatura og Askona

Produkter til samme behov:
Forsiking- og alarmselskaber

Alle produkter
Snæver konkurrence 

 
 
 
 

 
Bred konkurrence 
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interiør til hjemmet til så lave priser, at så mange mennesker som muligt har mulighed for at 

anskaffe sig produkterne102.  

 
Hoff 

Hoff (”Home of furnishing”) er den eneste detailkæde, der sælger møbler og interiør til 

hjemme i hypermarked-format, hvilket er unikt for det russiske marked: ”alt på ét sted”. Det 

første hypermarked åbnede i Moskva i april 2019103. I dag har Hoff 41 butikker i Rusland, 

heraf 30 hypermarkeder, 2 mini-butikker og 9 hjemme-butikker. Det samlede areal af kæ-

dens hypermarkeder er mere end 300.000 m² og besøges årligt af mere end 16 millioner 

mennesker, mens deres hjemmeside besøges af mere end 66 millioner om året104.  

 
Samme kategori af produkter 
Lazurit, Askona og Shatura har samme kategori af produkter som JYSK. De er dermed i 

snæver konkurrence, men de er mindre konkurrenter sammenlignet med IKEA og Hoff. 

 
Askona 

Askona er specialiseret i produktion af madrasser, senge, sofaer og andre produkter til en 

behagelig søvn. De har mere end 900 Askona-saloner i Rusland, og sidder på 48% af mar-

kedet for søvnprodukter105. Askona er derfor en stor konkurrent til JYSK indenfor kategorien 

soveværelse, som også er JYSKs kernekategori.  

 
Lazurit 

Lazurit er den største kæde i Rusland, der sælger skabe og polstrede møbler til hjemmet, 

kontorer og hoteller. Lazurit blev grundlagt i 1996 og har i dag 630 saloner fordelt i 170 byer 

i Rusland106. 

 
Shatura 

Shatura producerer møbler til stuer, soveværelser, gange, ungdom, køkkener og hotelkon-

torer. De har i dag mere end 600 butikker i Rusland107.  

 

 
102 https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/about-us/missiya-i-biznes-ideya-pub25f05283 
103 https://hoff.ru/about_eng/ 
104 https://hoff.ru/job/ 
105 https://www.askona.ru/about/ 
106 https://lazurit.com/about/ 
107 https://www.shatura.com/about-company/history/ 
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Figur 4.4. giver en oversigt over de kategorier af produkter, som virksomhederne i snæver 

konkurrence har.   

 
JYSK       

IKEA       
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Sovevæ-
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Stue 
 

 
Kontor 
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Indretning / 
Tilbehør 

 

Figur 4.4. Kategorier af produkter hos virksomhederne i snæver konkurrence 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Produkter til samme behov 
Forbrugere har mange forskellige behov. Ifølge den amerikanske psykolog Abraham 

Maslow kan forbrugeres behov illustreres i en behovspyramide, hvor de nederste behov skal 

opfyldes, før de næste mere avancerede behov, jf. figur 4.5. 

 

 
Figur 4.5. Maslows behovspyramide 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Først skal de fysiske behov dækkes, fordi de er en betingelse for vores overlevelse. Når de 

fysiske behov er dækket, ønsker vi at få dækket tryghedsbehovet, som er afgørende for, at 

vi kan føle os sikre. Derefter ønsker vi at få dækket det sociale behov, som er behovet for 

at have sociale relationer til andre mennesker, at være elsket og at tilhøre en gruppe. Når 

Selvrealisering

Egobehov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov
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det sociale behov er dækket, har vi et behov for at være anerkendt af andre og have selvtillid. 

Til sidst ønsker vi at få selvrealisering, der er behovet for nå sine mål og udvikle sine ev-

ner108.  

 
JYSK sælger senge, der kan bruges til at opfylde det fysiske behov om søvn, men man kan 

også sige, at en seng dækker behovet om tryghed, ligesom JYSKs øvrige produkter. Et 

hjem kan dække behovet for tryghed, men kun hvis det også fungerer: man skal have en 

seng at sove i, et bord at spise ved, et skab til sit tøj og så videre. Produkter, der også kan 

dække behovet for tryghed i hjemmet, kan være en indboforsikring eller et alarmsystem. Der 

er derfor tale om produkter til samme behov (tryghedsbehovet) og ikke substituerende pro-

dukter, da JYSK allerede sælger mange substituerende produkter. Man kan dermed sige, 

at forsikring- og alarmselskaber er i bred konkurrence med JYSK.  

 
Alle produkter 
JYSK kæmper mod alle virksomheder af stort set alle produkter om forbrugernes disponible 

indkomst. De er dermed i meget bred konkurrence og er således mindre vigtig for JYSK.  

 
Den reale indkomst har været faldende de seneste år i Rusland, hvilket har medført, at 

forbrugerne har et øget ønske om at spare penge og undvære nogle produkter i længere 

tid. Hvad forbrugerne vælger at bruge sin disponible indkomst på, afhænger derfor af for-

brugernes behov.  

 

4.6. Porters Five Forces 

Der er fem kræfter, der er med til at bestemme konkurrencesituationen i møbel- og interiør-

branchen i Rusland, hvor JYSK befinder sig109.   

 
Rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder i branchen 
I møbel- og interiørbranchen i Rusland er der mange virksomheder i forskellige størrelser, 

fra meget store internationale virksomheder, såsom IKEA, til mindre uafhængige virksom-

heder. Mange af virksomhederne er stærkt etableret, såsom IKEA, Hoff, Askona, Lazurit og 

 
108 Andersen, O. E. (2011) 
109 Thompson, J. L., Scott, J. M. & Martin, F. (2017) 
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Shatura, og diversificeret, såsom stormagasiner, som betyder, at de ikke kun er afhængige 

af salget af møbler og interiør.  

 

 
 
  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 
Virksomhederne forsøger at differentiere sine produkter og services, men alligevel er mange 

af virksomhedernes produkter og services meget sammenlignelige110. Man kan derfor sige, 

at virksomhederne befinder sig i det såkaldte røde hav, hvor de konkurrerer hårdt om en 

større andel af den begrænsede efterspørgsel111. 

 
Udgangsbarriererne for virksomhederne er relativt lave. Det er forholdsvis nemt at tilbyde 

andre virksomheder sit sted. Tilsvarende er skifteomkostningerne relativt lave, og kunderne 

er villige til at skifte, såfremt de finder et bedre tilbud. Det kan hænge sammen den faldende 

reale indkomst.  

 
Graden af rivalisering mellem eksisterende virksomheder vurderes til at være moderat112.  

 
Truslen fra nye indtrængere 
Adgangsbarriererne er ikke høje i møbel- og interiørbranchen i Rusland, fordi kapitalkravene 

er lave nok til, at enkelpersoner kan trænge ind. Eksempelvis koster en JYSK-butik i gen-

nemsnit 300-350.000 euro. Det samme har JYSK betalt for et varehus i Moscow regionen, 

 
110 MarketLine (2021, 02. februar) 
111 Kim, W. C. & Mauborgne, R. (1999) 
112 MarketLine (2021, 02. februar) 
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som er åbnet for at forbedre kvaliteten af service for online handlere. Andre faste- og vari-

able omkostninger, såsom lønninger, husleje og markedsføring kommer ved siden af. JYSK 

har åbnet sine butikker i Rusland helt uden markedsføring, hvilket alligevel har medført po-

sitive resultater indtil videre113.  

 
Rusland kan imidlertid være et vanskeligt marked at etablere sig i. Korruption og bureaukrati 

gør det udfordrende for udenlandske indtrængere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Større virksomheder, såsom IKEA og Hoff, kan drage fordel af stordriftsfordele, hvilket be-

tyder, at de har mulighed for at forhandle bedre aftaler med leverandører. Det gør dem mere 

konkurrencedygtige sammenlignet med mindre virksomheder, der ikke har samme mulig-

hed. Det kan derfor afskrække nogle nye indtrængere.  

 
På grund af Ruslands størrelse, skal nye indtrængere gennemtænke logistikdelen114. Distri-

butionskanaler kan hurtigt ligge meget fjernt. JYSK valgte eksempelvis at placere sine se-

neste butikker i nærheden af sit distributionscenter i Radomsko, Polen115.  

 
Skifteomkostningerne er relativt lave i branchen. Som nævnt i PIE-modellen er den reale 

disponible indkomst faldende og produktdifferentiering er relativt lav, hvilket betyder, at 

 
113 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
114 MarketLine (2021, 02. februar) 
115 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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forbrugerne har lettere ved at blive fristet af lave priser, rabatter og tilbud. Kundeloyaliteten 

er derfor ikke særlig stærk, som kan gøre det betydeligt nemmere for nye indtrængere at 

etablere sig.   

 
Truslen for nye indtrængere i møbel- og interiørbranchen vurderes til at være moderat116. 

 
Kundernes forhandlingsstyrke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunderne har en lille størrelse, fordi det er mange enkeltpersoner, der er kunder i møbel- 

og interiørbranchen. Da der som nævnt er relativt lave skifteomkostninger og begrænset 

produktdifferentiering, har kundernes størrelse imidlertid ikke en stor betydning for deres 

forhandlingsstyrke. 

 

 
Der er ingen fare for, at kunderne gennemfører forlæns integration, som følge af deres po-

sition i værdikæden. Der er ligeledes kun lav fare for, at kunderne gennemfører baglæns 

integration, som følge af deres størrelse. 

 
Kunderne er meget prisbevidste. De søger gerne billigere muligheder, skønt kvalitet også 

fortsat er en nøglefaktor. Det er virksomheder med produkter til lave priser og god kvalitet, 

der er førende på markedet, såsom IKEA.   

 
Kundernes forhandlingsstyrke vurderes til at være relativ høj117.  

 
116 MarketLine (2021, 02. februar) 
117 MarketLine (2021, 02. februar) 

0

1

2

3

4

5
Kundernes størrelse

Skifteomkostninger

PrisfølsomhedBaglæns integration

Produktdifferentiering

Figur 4.8. De vigtigste faktorer der påvirker kundernes forhandlingsstyrke 
Kilde: Egen tilvirkning 



  Side 46 af 75 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsen af leverandørerne varierer. Der er både store virksomheder og mange små, uaf-

hængige producenter. Baglæns integration forekommer sjældent, hvorimod forlæns integra-

tion sommetider forekommer, når leverandører med egen butik bruger internettet som for-

del, og dermed reducerer deres afhængighed af tredjepartsbutikker.  

 
Nogle virksomheder arbejder tæt sammen med leverandører for at udvikle nye linjer, men 

erstatter også nogle gange leverandører med interne producenter for bedre at koordinere 

deres leverancer. 

 
Der er lave skifteomkostninger, da virksomhederne i branchen kan skifte fra en leverandør 

til en anden uden at blive straffet118.  

 
JYSK får levereret sine produkter fra distributionscentreret i Radomsko, Polen. De har dog 

også aftaler med russiske leverandører, blandt andet en madras leverandør og plademøbel 

leverandør. Det kan være udfordrende at finde leverandører i Rusland, da mange af leve-

randørerne ikke har samme høje standarder som JYSK. Mange af leverandørerne lever ikke 

 
118 MarketLine (2021, 02. februar) 
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op til JYSKs kvalitet, Code of Conduct samt certificeringskrav, især hvad angår korruption 

og bæredygtighed. Det kan derfor være svært at finde de rette leverandører i Rusland119.  

 
Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes moderat.  

 
Truslen fra substituerende produkter 
Substituerende produkter er produkter, der efter kundernes opfattelse kan erstatte det pro-

dukt, som de i øjeblikket bruger. I møbel- og interiørbranchen findes der mange substitue-

rende produkter, men oftest har virksomhederne et bredt produktsortiment indenfor hver 

kategori, som gør, at de allerede har de substituerende produkter, ligesom JYSK.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Et substituerende produkt til en seng kan f.eks. være en madrads eller en sovesofa. En 

madrads og en sovesofa er derfor produkter, der efter kundernes opfattelse kan erstatte en 

seng, da alle tre produkter kan bruges til at ligge ned og sove på. Et substituerende produkt 

til en dyne kan eksempelvis være et tæppe, da begge produkter kan bruges til at sove med.  

 
I stedet for at købe de substituerende produkter i fysiske butikker, er der mulighed for at:  

1) få produkterne specielt lavet af professionelle håndværkere, hvilket er et dyrere alternativ 

og mere tidskrævende  

2) lave produkterne selv (DIY), hvilket er et billigere alternativ og mere tidskrævende 

3) købe produkter brugt f.eks. via. eBay, hvilket er et billigere alternativ 

 

 
119 Bilag 2 – Interview med Mikael Albæk Kristensen 
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Truslen for substituerende produkter vurderes lav120. 

 

4.7. Delkonklusion på undersøgelsesspørgsmål 2 

Truslen fra nye indtrængere Moderat 

Kundernes forhandlingsstyrke Høj 

Leverandørernes forhandlingsstyrke Moderat 

Truslen fra substituerende produkter Lav 

Rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder i branchen Moderat 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
De mange aktører i møbel- og interiørbranchen skaber en forholdsvis hård konkurrence på 

det russiske marked. De virksomheder, som JYSK skal holde mest øje med, er IKEA, Hoff, 

Askona, Lazurit og Shatura, fordi de er i snæver konkurrence.  

 
Da de fleste kunder i møbel- og interiørbranchen har ringe økonomiske muskler, er de lave 

skifteomkostninger blandt de aktører, der befinder sig i branchen, og kundernes prisfølsom-

hed med til at styrke kundernes forhandlingsstyrke. Produktdifferentiering er også relativt 

lav, hvorfor der ikke er en stærk kundeloyalitet.  

 
Der er mange leverandører, men de er meget forskellige, hvad angår kvalitet og andre stan-

darder. Både adgangsbarriererne og udgangsbarriererne er forholdsvis lave. Nye indtræn-

gere kan operere indenfor møbel- og interiørbranchen i lille skala. De skal dog være op-

mærksomme på, at store virksomheder kan udnytte stordriftsfordele til mere konkurrence-

dygtige priser, som udgør en væsentlig barriere.  

 
Overordnet er møbel- og interiørbranchen attraktiv for JYSK at befinde sig i på det russiske 

marked, selvom der er mange aktører. Med de rigtige strategier har JYSK mulighed for at 

indtage en stærk position.  

 
 

 
120 MarketLine (2021, 02. februar) 
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4.8. Porters generiske strategier 

De fire forskellige konkurrencestrategier er: omkostningsleder, differentiering, omkostnings-

fokus og fokuseret differentiering. Porter påstår, at vellykkede virksomheder udvælger og 

koncentrerer deres indsats for effektivt at gennemføre en af de fire konkurrencestrategier. 

De virksomheder, der kombinerer flere konkurrencestrategier, vil fejle strategisk ved at være 

såkaldt ”stuck in the middle”. 

 
JYSK søger at begrænse sine omkostninger for at kunne konkurrere mod de andre udby-

dere på det russiske marked, såsom IKEA, på prisen. De begrænser deres omkostninger 

ved at udnytte deres stordriftsfordele. Prisen er derfor den primære handlingsparameter for 

JYSK. De forsøger at matche priserne med konkurrenternes og gerne lidt under. JYSKs 

konkurrencestrategi på det russiske marked er således omkostningsleder.  
 

4.9. Det udvidede marketingmix 

JYSKs målgruppe i Rusland er middelklassen mellem 20 og 59 år, der flytter til et nyt hjem 

og derfor har behov for møbler og interiør i god kvalitet til relativt lave priser – og selvfølgelig 

ønsker et godt tilbud. I 2020 var der i Rusland alene 17 mio. husstande i middelklassen121. 

Det er dermed en stor, relevant målgruppe, som er købestærk122. 

 
Det udvidede marketingmix skal hjælpe med at finde det optimale marketingmix for JYSK. 

Det udvidede marketingmix består af 7 parametre produkt, pris, place (distribution), promo-

tion, people, physical evidence og proces, som JYSK kan ændre på for at tilpasse sig det 

russiske marked og ramme målgruppen bedst muligt. 

 
Produkt 
JYSKs mission er at levere “a great Scandinavian offer for everyone within sleeping and 

living”123. JYSK har et bredt sortiment af produkter til boligen, der er fordelt i ni forskellige 

kategorier. De udvikler løbende deres sortiment og følger hele tiden udviklingen i forhold til 

 
121 Euromonitor International fra nationale statistikker 
122 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
123 https://www.jysk.com/ 
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mode, trends og behov for kunderne. For JYSK er det vigtigt at have de rigtige produkter i 

butikkerne på det rigtige tidspunkt124.   

 
JYSKs produkter i Rusland består af alt fra senge, dyner, madrasser og puder til møbler, 

havemøbler, boligtilbehør og interiør med et skandinavisk design.  

 
Det er altafgørende for JYSK, at deres produkter lever op til deres høje kvalitets standarder, 

og de er omhyggelige, når de udvælger deres leverandører. JYSKs indkøbere besøger ofte 

personligt fabrikkerne for at holde øje med kvaliteten af produkterne, mens JYSKs Compli-

ance and Quality afdeling tjekker produkterne igen, når de ankommer til deres varehus, før 

de sendes ud til JYSK-butikkerne. Sammen med eksterne testpartnere gennemfører de 

også holdbarheds- og sikkerhedstests125.  

 
Som en stor international virksomhed er JYSK klar over, at deres aktiviteter og handlinger 

påvirker omgivelserne, og de derfor har et stort ansvar. I mange år har alle JYSKs have-

møbler været FSC-certificerede. Fra udgangen af 2024 vil alle JYSKs produkter og embal-

lager lavet af træ, pap og papir være FSC-certificerede. FSC-mærket sikrer miljømæssig, 

social og økonomisk ansvarlighed126.  

 
Hos JYSK har kunderne mulighed for nemt at returnere eller bytte et produkt i den butik der 

ligger nærmest kunden, som både gælder for alle produkter – også produkter, der er købt 

online på deres hjemmeside. JYSK stræber efter at give sine kunder den bedste service.  

 
80% af JYSKs produkter består af standardprodukter, mens de resterende 20% består af 

produkter, der er særligt tilpasset det russiske marked. Det er ligesom i alle andre lande. I 

landene, der grænser op til Rusland, er skandinavisk design meget populært. Derfor skal 

JYSK også have særligt fokus på dette i Rusland, da de kulturelt ligner hinanden127.  

 
Pris 
Når JYSK skal fastsætte prisen på sine produkter, er der forskellige hensyn at tage. De skal 

sikre sig, at omkostningerne ved at fremstille og sælge produkterne er dækket, tage hensyn 

 
124 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
125 https://jysk.dk/produktkvalitet-og-sikkerhed 
126 https://jysk.dk/miljoe-og-klima 
127 Bilag 2 – Interview med Mikael Albæk Kristensen 
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til prisen på konkurrenternes produkter og den opfattede værdi hos kunden. Det er de tre 

prisstrategier. 

 
JYSK har forskellige prisklasser. Nogle af JYSKs vigtigste produkter, eksempelvis madras-

ser, dyner og puder, er opdelt i tre kategorier: BASIC, PLUS og GOLD, som repræsenterer 

tre niveauer af kvalitet og pris, der spænder fra den bedste værdi for pengene til høj kvalitet 

til en overkommelig pris. 

 
- BASIC: Godt produkt til prisen 

- PLUS: Større udvalg og god kvalitet til fornuftig pris 

- GOLD: Det absolut bedste produkt fremstillet af de fineste materialer uden at betale for 

meget128 

 
Da JYSK har en omfattende forståelse af alle omkostninger, der er forbundet med fremstil-

ling og salg af deres produkter, kender de til de laveste priser, som de kan tage. De forsøger 

så vidt muligt at matche konkurrenternes priser eller være lidt bedre samtidig med, at de har 

fokus på kvalitet, hvilket betyder, at produkterne får værdi for kunderne.   

 
JYSK sælger produkter til konkurrencedygtige priser, hvor der er en sammenhæng mellem 

pris og kvalitet129. Som vi kender JYSK, vil der også være masser af gode tilbud130. 

  
Place (distribution) 
I Rusland sælger JYSK sine produkter gennem sin egen hjemmeside jysk.ru og fysiske bu-

tikker. De får levereret sine produkter fra deres distributionscenter i Radomsko, Polen og 

nogle russiske leverandører, blandt andet en madras leverandør og plademøbel leverandør. 

I dag ligger JYSKs butikker i Moskva, og de planlægger at åbne ni butikker mere i Moskva, 

regionen og i de nærmeste byer fra Moskva i 2021131. 

 
De fleste JYSK-butikker ligger i et center, hvor det er vigtigt for JYSK at være synlige. Ek-

sempelvis er en af JYSK-butikkerne i et center placeret på stueetagen lige ved 

 
128 https://jysk.ru/spalnya 
129 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
130 Bilag 2 – Interview med Mikael Albæk Kristensen 
131 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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hovedindgangen, således kunderne ikke kan undgå at lægge mærke til dem. Andre JYSK-

butikker ligger tættere på trafik, hvor det er lettere at komme til med bil132. 

 
Moskva er det største potentiale, da det er hovedstaden og den største by i Rusland med 

en befolkning der anslås til 12,5 indbyggere indenfor bygrænserne. JYSKs distributionscen-

ter i Radomsko, Polen, ligger også inden for rækkevidde133.   

 
Promotion 
JYSK kommunikerer med sine kunder via mange forskellige kommunikationskanaler. Ofte 

benytter JYSK sig af flere forskellige medier og ofte flere på én gang. Det benytter sig såle-

des af ’omnichannel’ markedsføring.  

 
Deres egen hjemmeside, reklamer, pressemeddelelser og sociale medier er de primære 

kommunikationskanaler, som JYSK bruger. På JYSKs egen hjemmeside jysk.ru i Rusland, 

kan man blandt andet finde produkterne indenfor de forskellige kategorier, oplysninger om 

butikkerne, informationer om JYSK, kundeservice med videre. På hjemmesiden finder man 

også blogindlæg om JYSKs produkter, der henvender sig til forskellige kundegrupper. De 

er med til at vise muligheder og skabe værdi for kunderne. Derudover finder man JYSKs 

nyhedsbrev på hjemmesiden, som kunden kan tilmelde sig, for at modtage tilbud, nyheder 

og konkurrencer. Gennem de sociale medier har JYSK mulighed for at komme i kontakt med 

deres målgruppe mere direkte og skabe en tættere kontakt sammenlignet med TV og aviser.  

 
JYSK havde ikke foretaget nogen form for markedsføring før åbningen af de første butikker 

i Rusland på grund af, at borgerne i Moskva ikke måtte gå mere end to kilometer væk fra 

deres hjem. De er nu startet med lokale markedsføringsinitiativer i Moskva-regionen for at 

gøre borgerne i denne region opmærksomme på, at JYSK-butikkerne kommet til byen. Det 

gør de gennem digitale og sociale mediekampagner samt kampagneaviser. JYSK promo-

verer således sine produkter i kampagneaviser, på sociale medier og sin hjemmeside134.  

 
Der er sket en betydelig vækst i antallet af internetbrugere i Rusland på grund af forbedret 

teknologi. I Moskva-regionen har også den bedste dækning og største koncentration af 

 
132 Bilag 2 – Interview med Mikael Albæk Kristensen 
133 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
134 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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internetbrugere. Derfor er det vigtigt, at JYSK fortsætter med at kommunikere med kunderne 

på de sociale medier. De sociale medier er imidlertid lidt anderledes i Rusland sammenlignet 

med andre lande, da JYSK ikke har mulighed for at annoncere på Facebook. I Rusland har 

de deres egen pendant til Facebook, der kaldes VK135. 

 
JYSKs egen hjemmeside jysk.ru og de fysiske butikker skal benytte den samme markeds-

føringsstrategi og benytte flere kanaler til at kommunikere med kunderne om de samme 

budskaber. På den måde kan JYSK tiltrække flere kunder til butikkerne.  

 
Physical evidence 
JYSK-butikkerne er indrettet efter det nye 3.0-koncept, fordi de ønsker at nå ud til en større 

målgruppe. Det er med trægulv og masser af lyst træ samt spotlys på varerne. JYSK er gået 

helt væk fra det tidligere koncept med mørkeblåt gulvtæppe og blå vægge. Det har de valgt 

at gøre for at få butikkerne til at se mere eksklusive og skandinaviske ud. Konceptet har 

været en succes i mange andre lande, hvor JYSK har tilstedeværelse. Det skal give en ny 

og inspirerende ramme for butikkerne og dermed resultere i at kunderne køber lidt ekstra136.  
 
People 
JYSKs medarbejdere i Rusland får masser af træning og uddannelse for at kunne leve op 

til det høje kundeserviceniveau, og samtidig hjælpe medarbejderne med at opnå deres egne 

mål. Der bliver foretaget en masse konkurrencer mellem JYSK-butikkerne i Rusland for at 

motivere dem til at forbedre deres indsats. I dag er de langt fra at have teams, der lever op 

til deres kundeservice forventninger. Som følge af COVID-19-pandemien åbnede JYSK-bu-

tikkerne også uden støtte fra andre lande. Når der kommer støtte udefra, er det lettere at 

udrulle hele den service-mindede holdning og udføre forskellige træninger. Kundeservice er 

deres største udfordring, som de derfor gør alt for at forbedre137.  
 
Proces 
JYSK-butikkerne får leveret sine produkter fra distributionscentret i Radomsko, Polen. Når 

produkterne skal leveres til deres kunder, bliver kundetilfredsheden bl.a. målt på deres le-

veringstid. Da JYSK har mange konkurrenter i Rusland, skal deres leveringsproces være en 

 
135 Bilag 2 – Interview med Mikael Albæk Kristensen 
136 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
137 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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vigtig prioritet. Der er en lang leveringstid fra distributionscentret til JYSKs butikker, hvorfor 

det kan hjælpe processerne at finde russiske leverandører.  

 
Da JYSK åbnede sin egen hjemmeside, modtog de et stort antal ordre, som de ikke var i 

stand til at håndtere. De måtte derfor lukke for online bestillinger i en periode. Det tager nu 

tid at genopbygge e-handlen138. De skal være forberedte således processerne fungerer op-

timalt og dermed øger tilfredsheden blandt kunderne.  
 
4.10. Delkonklusion på undersøgelsesspørgsmål 3 

JYSKs målgruppe på det russiske marked er middelklassen mellem 20 og 59 år, der har 

behov for møbler og interiør til relativt lave priser. For at JYSK kan ramme sin målgruppe 

bedst muligt, kræver det, at de foretager nogle ændringer i nogle af parametrene i marke-

tingmixet.  

 
JYSK har et bredt sortiment af produkter til boligen, som de løbende udvikler for at følge 

udviklingen i forhold til mode, trends og behov. 80% af produkterne består af standardpro-

dukter, mens 20% af produkterne består af produkter, der er særligt tilpasset det russiske 

marked. JYSK skal have særligt fokus på produkter med et skandinavisk design, fordi de er 

meget populære i de andre lande, der grænser op til Rusland.  

 
Produkterne skal sælges til konkurrencedygtige priser, hvor der er en sammenhæng mellem 

prisen og kvaliteten. JYSK skal hele tiden holde øje med konkurrenternes priser for at være 

i stand til at prissætte sine produkter bedre end dem.   

 
JYSK får levereret sine produkter fra distributionscenteret i Radomsko, Polen og nogle rus-

siske leverandører til deres butikker i Moskva. Butikkerne ligger primært i et center, hvor de 

skal sørge for at være synlige. Det nye 3.0-koncept i butikkerne gør, at butikkerne ser mere 

eksklusive og skandinaviske ud, hvilket skal bidrage med flere kunder og mere salg.  

 
JYSK skal kommunikere med sine kunder via forskellige kommunikationskanaler på samme 

tid, men primært gennem de sociale medier, da der er sket en betydelig vækst i antallet af 

 
138 Bilag 1 – Interview med Igor Raic 
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internetbrugere. De sociale medier er imidlertid lidt anderledes i Rusland sammenlignet med 

andre lande, da JYSK ikke har mulighed for at annoncere på Facebook. 

 
Medarbejderne skal have en masser af træning og uddannelse i kundeservice, da det er en 

af JYSKs vigtigste ressourcer. Derudover skal JYSK have forbedret leveringsprocessen og 

online handlen, ved eksempelvis at finde flere russiske leverandører.  

 

4.11. Værdikæden 

I Porters værdikæde indgår der ni aktiviteter, der kan opdeles i primære aktiviteter og støt-

teaktiviteter. Disse aktiviteter skaber tilsammen produkternes værdi for kunderne og giver 

dermed nogle konkurrencemæssige fordele.  

Værdiskabelsen i JYSKs værdikæde kan beskrives på følgende måde:  

Primære aktiviteter 
De primære aktiviteter består af indgående logistik, lager, udgående logistik, marketing og 

salg samt service efter salg.  

 
Indgående logistik 
JYSK har nogle faste leverandører fra hele verden, som de gennem gode relationer har 

opnået gode aftaler med. Leverandørerne er nøje udvalgt og overvåget i forhold til en række 

krav om ansvarlighed overfor miljø og mennesker. Distributionscentret i Radomsko, Polen, 

modtager de færdige varer direkte fra leverandørerne, som de opbevarer og senere distri-

buerer effektivt ud til butikkerne.   

 
Lager 
JYSK har mange lagre, hvorfra varerne effektivt bliver distribueret ud til JYSKs butikker i 

verden. De er værdiskabende, fordi de forsyner JYSKs butikker og online med varer efter 

behov. JYSK råder over Nordens største distributionscenter i Uldum mellem Horsens og 

Vejle samt et af Centraleuropas største distributionscentre i Polen. Derudover har JYSK 

distributionscentre i Sverige, Tyskland, Bulgarien og Kina.  

Alle lagre er moderne og fyldt med den seneste teknologi og udstyr, der giver JYSK mulig-

heden for dagligt at servicere sine butikker på den mest effektive måde. Der er mange 
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afdelinger, der arbejder sammen, og alle er koordinerede mod det samme mål. Lagrene 

kører med 24-timers drift, for at kunne betjene kunderne hurtigt.  

Blandt andet omfatter nogle af opgaverne på lagrene at tjekke og registrere de modtagne 

varer fra leverandørerne. De er ansvarlige for, at JYSK ikke lider tab som følge af forkerte 

eller for få leveringer139.  

 
Udgående logistik 
Logistik er afgørende for JYSKs succes. Det er derfor altafgørende, at JYSK har et effektivt 

logistik setup, der sikrer, at de hurtigt kan få de rigtige varer ud til deres butikker eller direkte 

ud til deres kunder. JYSK skal være gode til at forudse salget således den nødvendige 

mængde af de rigtige varer rammer butikkerne og kunderne. Det hjælper deres systemer, 

der beregner prognoser af salget i butikkerne, dog dem med.  

 
Distributionscentret i Radomsko, Polen, sørger for at distribuere varerne effektivt ud til bu-

tikkerne i Rusland.  

 
Markedsføring og salg  
JYSKs markedsføring og salg er uddybet i afsnit 4.9. 

 
Service efter salg  
Hos JYSK har kunderne mulighed for nemt at returnere eller bytte et produkt. JYSK giver 

en udvidet garanti på udvalgte dele af deres sortiment.  

 
På en lang række af madradsser giver JYSK en udvidet garanti på 15 og 25 år:  

- Boxmadrasser: 15 års garanti på PLUS, 25 år på GOLD 

- Springmadrasser: 15 års garanti på PLUS, 25 år på GOLD 

- Skummadrasser: 25 års garanti på GOLD 

- Kontinentalsenge: 15 års garanti på PLUS, 25 år på GOLD 

- Elevationssenge: 15 års garanti på PLUS, 25 år på GOLD 

 
På en lang række af dyner giver JYSK også en udvidet garanti på op til 5 og 10 år: 

- PLUS dyner: 5 års garanti (både naturfyld og fiberfyld) 

 
139 https://job.jysk.dk/dk/distribution-center 
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- GOLD dyner: 10 års garanti (både naturfyld og fiberfyld)140 

 
JYSKs medarbejdere hjælper altid kunderne med at vælge de rigtige varer. De har også en 

JYSK Guide på deres hjemmeside, som giver inspiration fra A-Z. Der er eksempelvis en 

guide for, hvordan deres kunder skal vælge den rigtige madrads og hvordan man muligt 

vedligeholder sine dyner og puder141.  

 
Støtteaktiviteter  
Støtteaktiviteterne består af virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer, sorti-

mentudvikling og indkøb/forsyninger.   

 
Virksomhedens infrastruktur 
JYSK Nordic og Dänisches Bettenlager er blevet slået sammen til ét samlet JYSK, hvor Jan 

Bøgh er blevet den nye direktør. Før sammenlægningen drev JYSK Nordic 1’287 butikker i 

20 lande, mens Dänsiches Bettenlager drev 1’283 butikker i 7 lande. De vil sammen have 

større styrke. Af den grund vil JYSK have bedre muligheder for fremtidig succes i et marked, 

hvor der er færre men større konkurrenter. 

 
Hovedkontoret for den nye enhed er placeret i Brabrand ved Aarhus142.   

 
Menneskelige ressourcer  
Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af de rigtige medarbejdere er vigtig for værdiska-

belsen i JYSK. Derfor går JYSK meget op i det for, at de altid er rustet til at møde de daglige 

udfordringer og hjælper dem samtidig med at nå deres egne mål. De tilbyder forskellige 

træningsforløb, der gør medarbejderne klar til at tage et skridt op ad karrierestigen. Når 

medarbejderne vokser, vokser JYSK også143. 

 
Alle ansatte skal igennem introduktions- og træningsprogrammer for at sikre, at de får de 

færdigheder, der er nødvendige for at kunne udføre sit arbejde på bedst mulig vis144.  

 

 
140 https://jysk.dk/guide/kvaliteter-og-garantier 
141 https://jysk.dk/guide 
142 Pedersen, R. J. (2019, 28. marts) 
143 https://job.jysk.dk/dk/retail 
144 https://job.jysk.dk/velkommen/distribution-center/intro-og-traeningsprogram 
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Alle medarbejdere har adgang til MYCAREER, der er en digital måde at håndtere deres 

personlige udviklingsplan (PDP). Det sker via en app, hvor medarbejderne dagligt har et 

overblik over deres udvikling. MYCAREER skal forbedre feedback og samtaler om udvik-

lingsplaner med medarbejderne145.  

 
I januar 2020 blev medarbejdere i 20 lande bedt om at vurdere JYSK som arbejdsplads, 

hvor 98 procent af alle medarbejdere deltog. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viser, 

at JYSK målt på medarbejdertilfredshed er blandt de bedste virksomheder. Medarbejderne 

har givet JYSK 76 point ud af 100 samlet set på baggrund af deres tilfredshed og motivation. 

I loyalitet fik JYSK 83 point ud af 100 samlet set146.  

 
Sortimentudvikling 
JYSK har et bredt og attraktivt sortiment af senge, dyner, puder, madrasser, spiseborde, 

stole og meget mere. En vigtig aktivitet er derfor den løbende vurdering af, hvad det er for 

nogle produkter, der skal være en del af det aktuelle sortiment. Det sker med udgangspunkt 

i en forståelse for kundernes behov. Blandt andet er det relevant at sammensætte sortimen-

tet, så der eksisterer relevante pristrapper. 

JYSK udvikler løbende deres sortiment og følger hele tiden udviklingen i forhold til mode, 

trends og kundernes behov. For JYSK er det vigtigt at have de rigtige produkter på det rigtige 

tidspunkt.  

 
Indkøb/forsyninger 
Hos JYSK er godt købmandsskab grundlaget for JYSKs succes og begrebet ’købmands-

skab’ er solidt forankret blandt JYSKs medarbejdere. I hele Danmark har grundlæggeren 

Lars Larsen altid været kendt som landets førende købmand, der altid har et godt tilbud.147   

 
JYSK fokuserer på at indkøbe alle varer i stor skala hos sine leverandører for at reducere 

omkostningerne, og dermed opnå stordriftsfordele, hvilket giver JYSK muligheden for at 

sælge sine varer til konkurrencedygtige priser og tilbyde sine kunder gode tilbud.  

 

 
145 Skjødt, C. (2019, 11. januar) 
146 Roesgaard, L. (2020, 14. maj) 
147 https://jysk.dk/lars-larsen 
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4.12. Værdiskabelsessmilet 

Mudambi (2008) hævder, at virksomheder kombinerer de komparative fordele ved geogra-

fiske placeringer med deres egne ressourcer og kompetencer med henblik på at maksimere 

de konkurrencemæssige fordele. Virksomheder bør placere de enkelte aktiviteter i værdi-

kæden, hvor de mest favorable ressourcer er til stede.  

 
Værditilvæksten bliver mere koncentreret i både opstrøms- og nedstrømsenden af værdi-

kæden, hvor aktiviteterne i høj grad gør brug af deres viden og kreativitet. Aktiviteter i op-

strømsenden omfatter forskning og udvikling (F&U) viden, herunder anvendt F&U, design 

og kommercialisering. Aktiviteter i nedstrømsenden omfatter marketing viden, herunder 

marketing, reklame og brand management, specialiseret logistik og service efter salg. Disse 

aktiviteter yder det største bidrag til værditilvæksten og er dermed normalt placeret i de 

avancerede markedsøkonomier. Aktiviteterne i midten af værdikæden omfatter produktion 

og standardiseret service, der yder et mindre bidrag til værditilvæksten. Disse aktiviteter 

flyttes oftest til vækstmarkedsøkonomierne, hvor omkostningerne er lavere blandt andet på 

grund af billig arbejdskraft148.  

 
De fleste af JYSKs produkter er designet af JYSK og bliver efterfølgende produceret af pro-

duktionsvirksomheder i udlandet, fordi det giver dem nogle konkurrencemæssige fordele. 

Det skyldes særligt den billigere arbejdskraft og særlige viden.  

 
JYSK har tidligere integreret vertikalt og opkøbt flere produktionsvirksomheder. For eksem-

pel har JYSK købt en af deres større leverandører af havemøbler, der især produceres i 

Vietnam.  

 
For JYSK vil det i Rusland være fordelagtigt for dem at finde flere russiske leverandører eller 

integrere vertikalt og opkøbe produktionsvirksomheder i landet. Ifølge Mikael Albæk Kristen-

sen har JYSK allerede fundet en madras- og plademøbelproducent i Rusland, der kan pro-

ducere disse produkter billigt. JYSK undgår samtidig fragten fra distributionscentret i Ra-

domsko, Polen, og de høje toldsatser og diverse papirarbejde i den forbindelse.   

 

 
148 Mudambi, R. (2008) 
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4.13. VRIO-modellen 

Ifølge Barney (1991) er en ressource kendetegnet ved at være heterogen og immobil. Det 

er dog ikke alle ressourcer, der er i stand til at skabe vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

For at en ressource har potentialet til det, skal følgende fire attributter (VRIN) være opfyldt: 

 
- Ressourcen skal være værdifuld (”valuable”) forstået på den måde, at den udnytter mu-

ligheder og/eller neutraliserer trusler i virksomhedens omgivelser 

- Ressourcen skal være sjælden (”rare”) blandt virksomhedens nuværende og potentielle 

konkurrenter 

- Ressourcen skal være ikke-imiterbar (”inimitable”), hvilket betyder, at den skal være van-

skelig for virksomhedens konkurrenter at efterligne 

- Ressourcen skal være organisatorisk forankret (”organizational aligned”) for, at dens po-

tentiale kan blive udnyttet fuldt ud149 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning150. 

 
De ressourcer, som JYSK besidder, fremgår af aktiviteterne i JYSKs værdikæde. De res-

sourcer, der har potentialet til at skabe vedvarende konkurrencemæssige fordele, er:  

 
Fysiske ressourcer 
- JYSKs distributionscentre/lagre, som er moderne og fyldt med den seneste teknologi og 

udstyr. JYSK råder over Nordens største distributionscenter og et af Centraleuropas 

største distributionscentre. De er i stand til at håndtere og effektivt distribuere varer ud 

til alle JYSK-butikker i verden 

- JYSKs har en stærk global tilstedeværelse, hvilket gør deres brand verdenskendt. JYSK 

har mere end 2’900 butikker fordelt på 51 lande og har planer om at åbne i alt 5’000 

butikker 

 
149 Barney, J. (1991) 
150 Barney, J. (1991) 
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Menneskelige ressourcer   
- Medarbejderne er JYSKs vigtigste ressource, der gennem uddannelse og masser af træ-

ning har en enorm viden og kompetence til at levere den bedste kundeservice 

 
Er ressourcen 

værdifuld? 
Er ressourcen 

sjælden? 
Er ressourcen 
ikke-imiterbar? 

Er ressourcen 
organisatorisk 

forankret? 

Ressourcer 

Ja Ja Ja Ja Distributionscentre/lagre 
Ja Ja Ja Ja Stærk global tilstedeværelse 
Ja Ja Ja Ja Medarbejderne 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
4.14. Delkonklusion på undersøgelsesspørgsmål 4 

JYSKs primære aktiviteter og støtteaktiviteter er medvirkende til, at JYSK opnår nogle kon-

kurrencemæssige fordele på det russiske marked, da de tilsammen skaber produkternes 

værdi for kunderne. JYSK formår at skabe værdi for sine kunder gennem sine store indkøb, 

god lagerstyring, et bredt og relevant sortiment af produkter, omnichannel markedsføring og 

god kundeservice, der ydes af JYSKs veluddannede og dedikerede medarbejdere. Disse 

aktiviteter bidrager til, at kunderne vælger JYSK frem for en af konkurrenterne. 

Med udgangspunkt i Mudambi’s perspektiv på produktion af varer, skal JYSK minimere sine 

produktionsomkostninger ved at finde flere russiske leverandører, da JYSK på den måde 

opnår konkurrencemæssig fordel. På sigt kan JYSK overveje at foretage vertikal integration 

og opkøbe produktionsvirksomheder i Rusland. Aktiviteter som forskning og udvikling samt 

marketing skal JYSK fortsætte med selv at varetage.  

Det er ikke alle ressourcer, som JYSK besidder, der er en kilde til vedvarende konkurrence-

mæssig fordel. De ressourcer, der har dette potentiale, og dermed opfylder VRIN-kriterierne 

er 1) JYSKs distributionscentre, der er moderne og fyldt med den seneste teknologi og ud-

styr 2) JYSKs stærke globale tilstedeværelse, der gør ”JYSK” brandet verdenskendt samt 

3) JYSKs medarbejdere, der har en enorm viden og kompetence til at levere den bedste 

service til kunderne.  

 



  Side 62 af 75 

5. Konklusion 

JYSK kan styrke sin position på det russiske marked ved at foretage nogle justeringer i det 

udvidede marketingmix for, at det passer bedre til samfundet og målgruppen. Det er samti-

dig vigtigt, at JYSK hele tiden fokuserer på at udnytte de ressourcer, der er kilder til vedva-

rende konkurrencemæssig fordel, effektivt.  

 
JYSK skal tilbyde et bredt sortiment af produkter. Både JYSKs standardprodukter, men også 

produkter, der er særligt tilpasset det russiske marked. De skal især fokusere på de produk-

ter, der har et skandinavisk design, fordi det er blevet meget populært blandt forbrugerne. 

JYSKs butikker skal derfor også indrettes efter det nye 3.0-koncept, der giver dem et mere 

eksklusivt og skandinavisk look.  

 
De seneste mange år har realindkomsten været faldende, mens der også har været en 

stigende ulighed. JYSK skal derfor fokusere på konkurrencestrategien ’omkostningsleder’, 

og forsøge at sælge produkterne til så lave priser som muligt. De skal hele tiden holde skarpt 

øje med priserne hos IKEA, Hoff, Askona, Lazurit og Shatura, som de er i snæver konkur-

rence med. Især markedslederen IKEA, der er JYSKs største konkurrent.  

 
Produkterne skal både sælges gennem JYSKs egen hjemmeside, jysk.ru, og butikker. Bu-

tikkerne skal i første omgang placeres i nærheden af Moskva, fordi det er der potentialet for 

vækst er størst. Desuden skal de ikke kun være placeret i centre, men også tæt på trafik, 

hvor det er vigtigt, at de begge steder er synlige.  

 
JYSK skal benytte sig af ’omnichannel’ markedsføring. Markedsføringen skal primært foregå 

via JYSKs egen hjemmeside, i reklamer, pressemeddelelser og sociale medier. Antallet af 

internetbrugere på det russiske marked er nemlig steget markant de seneste år som følge 

af forbedret teknologi. JYSK skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle steder, de 

kan markedsføre sine produkter, som de lyster, da de har restriktive politikker.  

 
Medarbejderne hos JYSK er afgørende for succes og udgør en vedvarende konkurrence-

mæssig fordel. I Rusland mangler arbejdsstyrken generelt moderne færdigheder, trods ud-

dannelsesniveauet er relativt højt. Det kræver derfor masser af træning og uddannelse af 

medarbejderne hos JYSK for, at de er i stand til at levere et højt kundeserviceniveau.  
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JYSKs butikker får leveret sine produkter fra distributionscentret i Radomsko, Polen, som 

også udgør en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Ifølge Mudambi skal JYSK få pro-

duceret sine produkter i Rusland, fordi arbejdskraften er forholdsvis billig. På den måde 

undgår JYSK også den dyre og tidskrævende transport over grænsen fra Polen.  

 
Fremtidsudsigterne for JYSK i Rusland ser særdeles lovende ud, såfremt de formår at styrke 

sin position på markedet.  
 

6. Perspektivering 
JYSK skal have etableret sine egne butikker overalt i Rusland, således de kan skabe et 

stærkere brand, opmærksomhed og tilstedeværelse på markedet. Det vil de 4 butikker, som 

de nåede at åbne i 2020, aldrig kunne skabe. I de kommende 10-15 år skal de åbne omkring 

200 butikker i Rusland, da det er et kæmpe marked med stort potentiale for yderligere vækst.  

 
De skal indgå flere aftaler med russiske leverandører. I dag får JYSK leveret sine produkter 

fra distributionscentret i Radomsko, Polen. Det tager mellem 9 og 20 dage at få produkterne 

ind i landet på grund af fortoldning og tilladelser, hvilket både er dyrt og tidskrævende. Der 

er også muligheder for vertikal, baglæns integration, hvor JYSK opkøber en eller flere leve-

randørvirksomheder i Rusland. Det kan muligvis være mere profitabelt og samtidig være 

med til at sikre deres høje krav til kvalitet og bæredygtighed.   

 
JYSK skal være i stand til at håndtere et stort antal ordre online på grund af væksten i e-

handel, men også Ruslands udvikling i teknologi. De skal sørge for, at der er gode fotos og 

videoer af deres produkter, produktbeskrivelser på hjemmesiden og fremragende leverings-

service. Sofaer, garderobeskabe, stole og andre store genstande har større potentiale for 

salg online såvel som indretning og husholdningsartikler, som kunderne kan se med øjnene. 

Der er stadig mange produkter, som er vigtige at mærke, før de købes.  
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8. Bilag 

8.1. Interview med Igor Raic, Country Manager for JYSK i Rusland 

Den 25. februar 2021 kl. 10.00-10.45 (Interviewer: Mia Hansen) 
 
What is the current situation for the JYSK stores in Russia?  
Despite some unusual challenges, the sales both in the stores and online have been good 

and the teams are doing quite well. In 2020, we served over 130 thousand customers and 

sold over 430 thousand products. The revenue for the first seven months of 2020, from June 

to December, amounted to about 370 million rubles excluding VAT or about 4.1 million euro 

excluding VAT. The customers seem to like our products and things are progressing as 

planned. We still plan to open eight to nine more stores in Moscow, the region and in the 

nearest cities from Moscow this year. Right now, we are very close to sign four to five con-

tracts, which can be the challenging part in Russia. 

 
Does the COVID-19 pandemic give you any challenges? 
Not today, because we had full lockdown in the beginning of last year. The first opening 

was originally planned for 2. April 2020, but this was not possible due to the restrictions. 

Compared to Europe, where many stores are closed, the stores in Russia are open.  

 
The opening in Russia was very different compared to other countries or even store 

openings. JYSK had not done any marketing prior to the opening due to the fact that the 

citizens of Moscow were not allowed to go more than two kilometers from their home. 

We were the first country to open without physical presence and support by colleagues 

coming from other JYSK countries, and that made our opening a bit more challenging. 

All our staff is new, so we still have a lot of things we need to learn. 
 
Why did JYSK Franchise close in Russia in 1998 and 2007? What went wrong? 
It is a long time ago and I do not know exactly what happened. I have heard that the franchise 

partners were not strong enough for the whole rollout process.  

 
Why is JYSK opening its own stores in Russia today (and not franchise stores)? 
Russia is a huge market with great potential for further growth. Compared to a franchise 

setup, we are now entering with our own stores, and that is a big difference. The support 
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from the entire JYSK organization and our experience will give us significantly more re-

sources to be successful.  

 
What does JYSK do different in Russia today compared to 1996-1998 and 2005-2007?  
We have already opened four stores and plan to open eight to nine more this year and ten 

more in 2022, which JYSK Franchise cannot achieve. When we have our own stores all over 

Russia, we can create a stronger brand, awareness and market presence that 1-5 franchise 

stores cannot create. 

 
We have also got a new store concept, called Store Concept 3.0, which includes woodlook 

floor instead of carpet, better lighting, inspiring showrooms and more focus on deco and 

textiles. It is more attractive for our customers and make them buy a little extra. 

 
Why did JYSK decide to open the first stores in Moscow?   
In Moscow, there is the greatest potential. It is the capital and largest city of Russia with a 

population estimated at 12.5 million residents within the city limits. If we look at the logistics 

and communication, Moscow is also the best place for our first JYSK-stores. Most flights go 

directly to and from Moscow and Moscow is within driving range from our distribution centre 

in Radomsko, Poland. 

 
Where does JYSK get experience from in Russia?  
We get experience from especially Ukraine, West Balkan and Poland. That is why we also 

have received a lot of support from our colleagues in these countries. There are some dif-

ferences but also similarities. In Moscow there is quite a high level compared to the part of 

Russia that is not as developed as Moscow. 

 
What is your target group in Russia?  
Our target group is between 20-59 years, but there are also many over 60 who buy our 

products.  

 
Who are your biggest competitors in Russia? 

IKEA, Hoff and Askona. 
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What makes your products better than your competitors’? 
It is hard to answer what makes our products better. I think it is up to the individual to decide 

what they like best. For example, IKEA sells the same products as we do, but JYSK changes 

the products a lot compared to IKEA. It works well for IKEA, but JYSK has to follow the 

trends. 

 
How are your prices compared to your competitors?  
We always try to match them or be better. The products must be offered at a competitive 

price and there must be a relationship between price and quality. 

 
How do your products reach the consumer?  
We have both online and physical stores. The physical stores work better right now. In the 

beginning, we had a large number of orders online. We had to shut it down because we 

were not able to handle that number of orders. We have now reopened the online store, but 

it will take time to rebuild. Later, I think the online store will work better. With a good base of 

photos and videos of products, product descriptions on the website and excellent delivery 

service, any product can be sold online. Sofas, wardrobes, chairs and other large items have 

good sales potential online as well as decor and household goods, since here the buyer 

chooses with his eyes. But still there are categories where it is important to touch the goods 

before buying.  

 
How do you market your products in Russia?  
We have started with local marketing initiatives to make people of Moscow aware that JYSK 

has come to town as well as digital and social media campaigns. We have also distributed 

campaign papers. 

 
What are you doing to offer your customers the best service? 
This is one of the biggest challenges for us. We are doing a lot of training, education and 

competitions between our stores. We opened our stores without help. When there is help, it 

is easier to roll out the whole service minded attitude and execute different trainings. Our 

service needs to be improved, but we are working on it.  
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What does it cost to open a store in Russia? When do you expect a profit in Russia 
or within each store? 
On average, investments in one store are about 300-350 thousand euros. JYSK has in-

vested about the same amount in a warehouse in the Moscow region, which it opened to 

improve the quality of service for online shoppers. But it is very different, depending on the 

condition of the store.  
 
In Russia, where our stores are placed in shopping malls, are some stores already in plus 

today. It is difficult to estimate when we are in plus in whole Russia. 

 
What are your goals in Russia? How are you going to achieve these goals? 
We have ambitious plans in Russia, because we see a great potential. We see that Russians 

love JYSK, customers are waiting for openings in other cities. Our goal is to open so many 

stores in Russia as possible and of course get in plus as fast as possible. We plan to open 

eight to nine more stores in Moscow, the region and in the nearest cities from Moscow this 

year. In the next 10-15 years, we believe that JYSK can open about 200 stores in Russia. 

 
What do you see as the biggest challenges in Russia? 
The challenging part in Russia is  

1. it takes a lot of time to negotiate contracts 

2. opening stores, because we are the first country to open without physical presence and 

support by colleagues coming from other JYSK countries 

3. customer service. We need to focus on that, create a culture of great customer service 
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8.2. Interview med Mikael Albæk Kristensen, Expansion Director hos JYSK 

Den 27. marts 2020 kl. 13.00-13.45 (Interviewer: Tim Hjort Bay) 

 
”Hvilke overvejelser gør I før I vælger at ekspandere til et nyt marked? 
Vi vælger de markeder, som vi vurderer, har de bedste forudsætninger for vores produkter. 

Det handler også om diverse tilladelser til at drive vores forretninger i landet.  

 
Vi er stødt ind i udfordringer med tilladelser i Rusland. I Rusland har vi 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 varer ind i landet på grund af fortoldning og tilladelser. Vi forventer, 

at det bliver bedre med tiden, når processen bliver hverdag.   

 
Hvad er årsagen til, at I åbner egne butikker og ikke franchisebutikker i Rusland? 
Det skyldes, at vi ser et stort potentiale i Rusland, fordi det er et gigantisk marked med 100 

millioner middelklasse forbrugere.  

 
Hvad afgør om det skal være jeres egen butik eller en franchisebutik?  
Det er klart, at vores vurdering af risikoen på et marked er afgørende om, det skal være 

egne butikker eller franchisebutikker. Vi startede i Ukraine med 10 franchise butikker, som 

vi opkøbte og overtog for 10 år siden, da vi kunne se, at det var lykkedes os. Siden er det 

gået over alt forventning. I dag har vi 58 egne butikker i Ukraine. Derfor er franchisebutikker 

en måde at teste et marked på.   

 
Hvordan vil du beskrive jeres målgruppe 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, at der står 

kraner alle steder, der bliver bygget massevis af lejligheder, også andre steder uden for 

Moskva, som man kalder Datcher, og det er et gigantisk kundepotentiale 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 forny 

for anden gang. 
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Hvordan vil det mest optimale marketingmix se ud for JYSK i Rusland?  
Alle vores butikker på verdensplan består af et produktmiks der hedder 80/20. Det betyder, 

at 80% af butikkernes vare er ens standard og de resterende 20% består af vare særligt 

tilpasset det pågældende land.  

 
Vi ved fra Ukraine, at skandinavisk design er meget populært, så det vil vi også have særligt 

fokus på i Rusland. Derudover vil vi have 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. Vi vil der åbne på grundetagen tæt på hovedindgangen, 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, at 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 er også lidt anderledes i Rusland, eksempelvis kan man ikke annoncere på 

Facebook. I Rusland har de deres egen pendant til Facebook, der hedder VK. Vi har valgt 

at anvende offline reklame med annoncer i de aviser, der kommer ud til forbrugerne, der 

ligger inden for en attraktiv radius fra vores butikker. Derudover bliver der reklamer på build 

boards og radiospots. Vores åbningstilbud vil blive super attraktive, så det er vigtigt at vores 

markedsføring bliver set.  

 
Hvordan kommer jeres butikker til at se ud i Rusland?  
Alle vores nye butikker er det, som vi kalder 3.0 butikker, dvs. de 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.  
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Hvilke udfordringer ser I selv, som de største i Rusland? 
Det er ligenu at tjene penge for at kunne forblive konkurrencedygtige, fordi vi har jo taget 

alle varerne med hjemmefra, som man siger. Vi fortolder jo alle vores vare til en høj fortold-

ningspris plus fragten, derfor bliver vores indtjening ikke så høj, som i de andre lande, hvor 

vi er i. Det er helt bevist strategi fra vores side af, simpelthen for at finde ud af hvilken type 

af varer, som vi kan sælge, og hvis vi skal være konkurrencedygtige, hvad skal varerne så 

koste. Vi vil 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, som vi har allerede sourced af en russisk madras leve-

randør, men vi skal først se, hvad det er for nogen varer, når vi har salget. 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, som vi har til kvalitet og bæredygtighed.  

 
Hvilket logistikcenter kommer til at levere varer til Rusland?  
Det polske logistikcenter kommer til at levere vores vare. Vi er dog allerede i dialog med 

Russiske leverandøre, som vi allerede har lavet en aftale med, en stor russisk madras leve-

randør, og vi håber at få en aftale på plads med en plademøbel leverandør. Problemet med 

de russiske leverandører 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 certificeringskrav både inden for an-

tikorruption og miljømæssige krav. 

 
I er til stede 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, som I kan 
drage nytte af, når I åbner i Rusland?  
Ja, det er der i høj grad, faktisk er det netop vores Ukrainske landechef Ievgenii Ivanytsia, 

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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Det er ikke første gang, at I forsøger at komme ind på det russiske marked. Hvad gør 
I anderledes denne gang? 
Den første gang var det en francise partner, der forsøgte sig i Moskva. Man kan sige, at det 

var en mærkelig placering inde midt i hovedgaden i Moskva, derudover havde han heller 

ikke helt styr på papirarbejdet dengang tilbage i 80’erne, start 90’erne, og der har verdenen 

jo ændret sig radikalt, også for JYSK, det er blevet meget mere digitalt.  

 
Anden gang var i 2008 i Skt. Petersborg, hvor vi var nået langt, men så var det finanskrisen, 

der satte sin stopper for det eventyr. 

 
Tredje 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, som vi havde skabt i Ukraine, ville vi bare ekspandere på den anden side af græn-

sen. Jeg var næsten lige kommet hjem fra Belkorute og fløjet hjem fra Kiev, men der gik 

ikke mere end 10 dage, så kørte de første kampvogne med russiske tropper ind over græn-

sen, så længere var vi ikke i det tredje forsøg skal jeg lige understrege, der havde vi kun 

lige fortaget os nogle undersøgelser.  

 
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 vi skulle tage til Chile eller Brasilien, men det 

er besværligt setup med logistik til Sydamerika og tidsmæssigt er 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, som 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, 

medarbejdere, sortiment størrelser osv. Det var også derfor vi ikke fik succes i Kina, hvor vi 

kom for langt væk hjemmefra.  

 
Hvad er målsætningen for antal butikker i Rusland, hvis I har succes med jeres 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.  



  Side 75 af 75 

Men så hedder det 8 butikker i andet år og typisk 12 butikker i tredje år. 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.  

 
Hvad koster det at åbne en JYSK-butik?  
Det koster ca. 3 millioner pr. butik, som vi åbner. Derudover er der vores markedsføring, 

husleje og lønninger til at starte med. I Moskva er huslejeniveauet at sammenligne med 

Tyskland og Frankrig, men ligeså snart vi begynder at åbne butikker uden for Moskva er 

prisniveauet på huslejen noget helt andet.  

 
De ca. 3 millioner er hverken for højt eller for lavt sat. En franchise partner skal betale godt 

det samme for at starte en butik op. Du kan sige, at 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 varesortiment, som vi mener, der skal være 

i butikken. De kan ikke bare fravælge dyner og madrasser, det er varer, som de skal have. 

De skal betale en Royalty af deres omsætning, ikke af deres indtjening, men deres omsæt-

ning. 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 partneren, ikke hos JYSK.  

 
Hvornår skal det skabe overskud? 
Investeringer skaber overskud inden for 4-5 år. Dog er der stor forskel på de forskellige 

lande, eksempelvis åbnede vi vores første butik i Irland i april måned i 2019, herefter fulgte 

5 butikker mere. De 5 butikker har allerede efter et år efter tjent sig selv hjem”.  
 

Kilde: Afgangsprojekt 2020, HD i International Business, ”JYSK indtager Rusland” 

https://research.cbs.dk/da/studentProjects/  

 

 
 


