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Abstract 
 
”When in Rome, do as Romans do” 

- St. Ambrose (340-397 AD)  

 
This proverb introduced in 387 AD by St. Ambrose when he said “when I am at Rome, I fast 

on a Saturday; when I am at Milan, I do not”. It eventually meant, follow the custom 

wherever you go.  This ancient saying can also be applied when domestic enterprises expand 

their activity outside the national borders, where the natural strategy according to St. Ambrose 

would be adapting to the new circumstances that appear in a new market.  Adaptions can 

however conflict with the vision, goals and strategies the enterprise established in the 

domestic market. An alternative contingency strategy is standardization.  

 

The aim of this study is to analyze how an enterprise acts in their establishment in a new 

market. Further, this study intends to examine how and if enterprises tend to adjust their 

visions, goals and strategies when they establish abroad. To achieve this purpose the writer 

has implemented a qualitative case study with Clas Ohlson Ltd. in focus. Contingency 

theories and strategies were the starting point of this study, which characterizes a deductive 

procedure. Interviews with the CEO of Clas Ohlsons subsidiary in Norway and the 

establishment chief in the Swedish main office in Insjön were also carried out in order to 

collect relevant information to achieve this study’s purpose.  

 

 

 

 

 
Keywords: contingency, contingency theory, adaption, standardization, 

concentration, divergence, vision, goal and strategy.  
 
 

 

 

 

 

 

 2



Sammanfattning 
 
”When in Rome, do as Romans do” 

- St. Ambrose (340-397 e. Kr) 
 

Detta ordspråk myntades 387 e. Kr av St. Ambrose när han uttryckte ”när jag är i Rom fastar 

jag på lördagar; när jag är i Milano, gör jag inte det”. Efter hand kom det att innebära, ta 

seden dit du kommer. Detta gamla talesätt kan även tillämpas när inhemska företag utvidgar 

deras verksamhet utanför de nationella gränserna, där den naturliga strategin enligt  

St. Ambrose skulle vara en anpassning till de nya förhållandena som uppstår på en ny 

marknad. Anpassning kan dock komma i konflikt med de visioner, mål och strategier som 

företagen upprättat på hemmamarknaden. En alternativ situationanpassningsstrategi är 

standardisering.  

 

Syftet med denna studie är att analysera hur företag agerar vid etablering på en ny marknad. 

Vidare avser studien att undersöka hur och om företag tenderar att anpassa sina visioner, mål 

och strategier vid etablering utomlands. För att uppnå detta syfte har författaren genomfört en 

kvalitativ fallstudie med Clas Ohlson AB i fokus. Situationsanpassningsteorier och strategier 

var utgångspunkten i denna studie, vilket karaktäriserar ett deduktivt tillvägagångssätt. 

Intervjuer med Clas Ohlsons VD för dotterbolaget i Norge samt etableringschefen vid 

huvudkontoret i Insjön har genomförts för att insamla relevant information i avsikt att besvara 

studiens syfte.  

 

 

 

 

Nyckelord: situationsanpassning, situationsanpassningsteori, anpassning, 

standardisering, koncentration, divergens, vision, mål och strategi. 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden och diskussionen till problemställningen. 

Vidare presenteras studiens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 

begreppsdefinitioner som kommer användas under skrivandets gång.  

 

1.1 Problembakgrund 
Dagens ekonomi kan inte längre begränsas inom en nations geografiska gränser, utan 

påverkas av en hel del olika externa faktorer som ekonomi, kultur, politik och teknologi. 

Landets ekonomi påverkar människornas köpbeteende och köpkraft. Kulturella miljön består 

av institutioner och andra krafter som påverkar samhällets grundvärderingar, preferenser och 

beteende. Politiska värderingar, lagar och regler begränsar olika organisationer och individers 

handlingar i samhället. Teknologins framsteg har både lett till nya möjligheter samt ökad 

konkurrens, informationsteknologins utveckling har möjliggjort kommunikationen mellan 

olika människor och kulturer. 1 Dessa faktorer utgör en avgörande roll för företagens 

utveckling och har medfört en ökad konkurrens för företag som kan se ett behov av att 

etablera sin verksamhet utanför de nationella gränserna för att upprätthålla konkurrenskraften.  

 

Ett dilemma som uppstår när företag etablerar sin verksamhet utomlands är i vilken 

utsträckning den bör anpassas till den nya miljön. Situationsanpassningsteorier kan vara en 

vägledning för hur företag ska agera i en sådan situation. Enligt dessa teorier uppnås högsta 

prestation när företag anpassas till de nya förhållanden som organisationen omgivs av. De nya 

förhållandena avser omgivningen, organisationsstorleken samt strategin. Av den enkla 

anledningen att effektivitet uppnås genom anpassning, motiverar företag att anta ny 

organisationskaraktär. Med andra ord formas organisationer av de nya förhållanden som 

skapar en position organisationen inte är van vid. Studier visar att det finns ett samband 

mellan organisationsstruktur och situationsanpassning. Vidare påvisar forskningen att 

situationsanpassning har en positiv effekt på en organisations prestationsförmåga. Vid 

missanpassning kommer företag däremot att uppleva sämre prestanda. 2 Det finns dock teorier 

                                                 
1 Kotler, P. (2004) Principles of marketing  
2 Donaldson, L. (2001) The contingency theory of organizations  
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som motsäger detta tankesätt och menar att en anpassning av organisationsstrukturen, 

storleken eller annan faktor innebär att stor rationalisering av verkligheten, och att företag på 

så sätt ersätter icke-funktionella med funktionella strukturer. DiMaggio och Powell beskriver i 

en artikel att organisationer kan förändra deras målsättningar eller utveckla nya riktlinjer vid 

etablering på en ny marknad. På lång sikt begränsar detta rationella agerande en begränsning i 

företagens handlingsförmåga att förändras i framtiden samt legitimering istället för en 

effektivisering av dess prestanda. De nämner även att stora etablerade företag kan dominera 

över miljön istället för att anpassas till den. Det är snarare ritualer och traditioner i fokus 

snarare än förändring och anpassning. 3

 

Clas Ohlson AB är ett svenskt detaljhandelsföretag som har expanderat enormt snabbt de 

senaste åren och under 2006 ska företaget öppna elva nya butiker placerade i Sverige, Norge 

och Finland. Clas Ohlson sa en gång i tiden; "Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser 

med rätt kvalitet efter behov". 4 Detta uttalande präglar än idag företagets koncept oavsett 

verksamhetsland. I mitten av 1980-talet, ungefär 70 år efter att företaget grundats, påbörjades 

expansionen utanför Insjön. Den externa omgivningen i Norge har varit en bidragande orsak 

till Clas Ohlsons etablering på den norska marknaden. Clas Ohlsons globaliseringen har 

karaktäriserats av stor försiktighet, men globalisering innebär alltid ett risktagande. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Globalisering har i företagsekonomiska skolor definierats i termer av produktion och 

distribution av homogena varor och tjänster på en världsomfattande marknad. Globalisering 

har blivit ett populärt samtalsämne bland forskare som för diskussioner om globaliseringens 

uppkomst och multinationella företags dominans på världsmarknaden. En vanlig 

missuppfattning om globalisering är att multinationella företag utvecklar homogena varor och 

tjänster för världsmarknaden samt att de genom effektiva produktionsmetoder kan erövra 

lokala marknader överallt i världen. De lokala konsumenternas smak och preferenser skiljer 

sig åt i olika geografiska områden, vilket exempelvis innebär att det inte finns någon ”global” 

bil. Toyota Camry är en storsäljare på den amerikanska bilmarknaden, medan försäljningen i 

                                                                                                                                                         
3 DiMaggio, P.J. & Powell, W.W, (1983) The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields 
4 www.clasohlson.se
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Japan går sämre. Till och med mediciner som ofta hänförs som ”universella produkter” måste 

modifieras för att tillfredsställa de nationella och statliga regleringarna, vilket försvårar tanken 

om centraliserad produktion och distribution. Dilemmat som uppstår för företag som verkar 

internationellt är i vilken utsträckning verksamheten bör anpassas till de nationella 

förhållandena. 5 Ett klassiskt exempel är IKEA som expanderades enormt under 1960-talet. 

IKEA: s etablering på nya marknader skedde utan några större anpassningar och var 

framgångsrika, tills de nådde den amerikanska marknaden som kom att kallas för ”den 

amerikanska läxan”.  

 

IKEA är en av de största svenska multinationella företag som finns på den internationella 

marknaden. IKEA startades 1943 av Ingvar Kamprad och anses idag vara världsledande inom 

heminredning till låga priser och god kvalitet. Det finns ett antal analogier mellan IKEA: s 

och Clas Ohlsons internationalisering. Både Ingvar Kamprad och Clas Ohlson hade en tydlig 

affärsidé och en klar strategi. Båda företagen använder det låga priset som den främsta 

konkurrensfördelen. Framtill 1963 fanns IKEA endast på den inhemska marknaden. 1963 

trädde företaget in på den norska marknaden. IKEA och Clas Ohlson startades från början 

som postorderföretag. Produktstrategin som IKEA tillämpar innebär bland annat ett identiskt 

sortiment i alla varuhus, vilket även Clas Ohlson använder sig av. Heminredningsföretagets 

internationalisering kan i korthet beskrivas som sådan; Älmhult, Stockholm och Europa på 

1970-talet och USA på 1980-talet. På den amerikanska marknaden stötte IKEA på problem 

som inte hade uppkommit tidigare. IKEA agerade som de alltid hade gjort vid etablering på 

en ny marknad, det vill säga utan några ingående marknadsanalyser eller 

produktanpassningar. Till följd att detta blev IKEA: s etablering i USA väldigt trög. IKEA 

hade inte kommit över prisvärda marker i USA som de tidigare hade gjort i Europa. Vidare 

fungerade inte den marknadsstöt som tidigare tillämpats. Avsaknaden av anpassning kom att 

bli en avgörande orsak till den tröga starten i USA. Amerikanerna hade andra mått på 

exempelvis sängar och förvaringsskåp. Ett extremt fall som kan nämnas är att de amerikanska 

konsumenterna till och med köpte vaser för att använda som dricksglas eftersom de var vana 

vid mycket större glas än vad som var europeisk standard. Satsningen på USA var en läxa för 

IKEA. 6 Dilemmat som uppstår för företag som verkar internationellt är i vilken utsträckning 

                                                                                                                                                         
5 Rugman A.M. & Hodgetts R.M, (2001) End of global strategy 
6 Söderman, S. (2002) Affärsutveckling – med exempel från H&M, IKEA, ABB och Volvo. 
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verksamheten bör anpassas till de nationella förhållandena. Finns det några paralleller som 

kan dras mellan Clas Ohlsons och IKEA: s internationalisering? Är det optimala för företagen 

att anpassa sig eller bör företagen upprätthålla den interna andan?  

1.3 Problemställning 
Utifrån problemdiskussionen formuleras dessa frågeställningar som denna uppsats ämnar att 

besvara: 

 Hur gestaltas en situationsanpassning vid etablering på en ny marknad? 

 Hur gestaltas situationsanpassning i avseendet på dess visioner, mål och strategier vid 

etablering i ett nytt land?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt, dels behandlas hur Clas Ohlson situationsanpassat 

Norgeetableringen och vidare i avseendet på de visioner, mål och strategier som grundades på 

hemmamarknaden.  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar till att studera Clas Ohlson AB och dess etablering i Norge. Analysen 

sträcker sig från år 1985 då Clas Ohlson trädde in på den norska marknaden med 

postorderverksamhet, fram till dagsläget.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner  
Situationsanpassning innebär att ett företags verksamhet anpassas till faktorer som den nya 

miljön, organisationsstorleken samt organisationsstrategin. Teorier som behandlar 

situationsanpassning argumenterar för en anpassning framför standardisering för att 

upprätthålla en så effektiv styrning som möjligt.  

 

En situationsfaktor är en variabel som påverkar organisationskaraktären och organisationens 

prestation. Denna definition är relativt bred vilket ger stort utrymme för många olika 

situationsanpassningsteorier. 7

 

                                                 
7 Donaldson, L. (2001) The contingency theory of organizations  
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2. Metod 
Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om och hur 

man ämnar behandla ämnet. I detta metodavsnitt presenteras författarens metodval samt 

tillvägagångssätt som påverkar och genomsyrar hela uppsatsen.  

 

2.1 Val av metod 

Syftet med en undersökning är avgörande för vilken slags metod man bör använda sig av. Det 

kan dock vara svårt att dra en gräns mellan olika undersökningsmetoder. Man brukar skilja 

mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen som oftast kallas för 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Något förenklat bör en kvantitativ metod tillämpas om 

frågeställningen berör hur ofta, hur många eller hur vanligt något fenomen är. Kvantitativa 

metoder kännetecknas av större avstånd till informationskällan och selektivt upplägg och 

planering från forskarens sida. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 

mönster bör man genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativa metoder har ett primärt syfte att 

få en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras och kännetecknas av närhet till 

informationskällan. Kvantitativa metoder präglas av större flexibilitet, kvantitativa av 

strukturering. Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten som 

studeras. 8 Denna studie avser att få en djupare inblick av ett enskilt företags agerande vid 

etablering på en ny marknad, vilket innebär att en kvalitativ underökningsmetod är mest 

lämpad. Det kvalitativa metodvalet har tillämpats främst via genomförande av intervjuer. 

Metodvalet motiveras med att författaren är en person med större intresse för det unika i ett 

fall än för siffror och annan data som kan kvantifieras. Vidare avser författaren att skapa 

vetenskap genom djupgående intervjuer som leder till en analys som kopplas till de 

teoribildningar inom situationsanpassning som möjliggör en falsifiering alternativt verifiering 

i slutsatsen. 

 

2.1.1 Kritisk granskning av metodvalet 
Kvalitativa metoder har en sämre generaliserbarhet jämfört med kvantitativa metoder. Syftet 

med kvalitativa undersökningar är dock inte att kunna generalisera resultaten, utan att få en 

djupare förståelse för det enskilda i fokus. Forskaren och läsaren ska få en djupare förståelse 

                                                 
8 Denzin, N.K. & Lincoln S.Y. (2003) Collecting and interpreting qualitative materials 
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för det undersökta samt ta en lärdom av det. Fördelen med kvalitativ metod är högre validitet, 

giltighet, i informationen som insamlas på grund av närheten till det eller de som undersöks. 

Det kan ändå kvarstå problem för forskaren som har svårt att veta hur han ska få information 

som är så giltig som möjligt. Närheten till den undersökta enheten kan också utgöra ett 

problem som skapar förutbestämda förväntningar i förhand, exempelvis kan 

intervjurespondenterna bete sig som de tror forskaren förväntar. 9  

 

2.2 Tillvägagångssätt   
Teorier är utsagor om olika fenomens orsaksförhållande till varandra för att vi ska få en större 

förståelse för hur världen fungerar. Teorier måste ständigt utvecklas, förfinas, preciseras, 

kanske förändras och ifrågasättas för att uppdatera vår förståelse för världens funktionssätt. 

Teoriutveckling kan ske bland annat genom empirisk forskning genom deduktion och 

induktion. Deduktion innebär att forskaren i sin studie utgår från existerande teorier som 

sedan prövas empiriskt om den eller de är hållbara eller inte. En icke-hållbar teori måste 

omvärderas, medan en verifiering stärker tilltron till teorins förklaringskraft. Induktion 

innebär istället att forskaren börjar teoriutvecklingen i empirin och formulering av teorin 

kommer efter den empiriska forskningen, vilket gör att teorin ger en viss sannolikhet i 

förhållande till teorin. 10 I denna studie har ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpats. 

Författaren har utgått från existerande teorier om situationsanpassning och strategier för att 

sedan bepröva dessa med hjälp en empirisk forskning i form av en fallstudie.  

 

2.3 Fallstudie 
Fallstudie är precis som namnet implicerar studie av ett enskilt fall. Vid fallstudier 

uppmärksammas dynamiken i en situation och fokusen ligger i att få djupare insikter med 

hjälp av detaljerad kunskap om och förståelse för ett enskilt fall. Syftet med en fallstudie är att 

ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och sedan 

avgöra om fallet i fråga är tillräcklig representativ för verkligheten. Den naturliga följden blir 

att det närmast är omöjligt att få ett urval som är tillräckligt omfattande för att kunna 

                                                 
9 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
10 Bjereld, U, Demker, M. & Hinnfors J. (2002) Varför vetenskap? 
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generalisera slutsatsen för en hel population. 11 Det finns olika former av fallstudier. Det finns 

beskrivande, tolkande och värderande fallstudier. En beskrivande, deskriptiv, fallstudie 

presenterar en detaljerad redogörelse av den företeelse som studeras. Deskriptiva fallstudier 

har inte som syfte att sträva efter att formulera allmängiltiga slutsatser. Trots denna 

begränsning är deskriptiva fallstudier lämpliga av den orsaken att de förmedlar grundläggande 

information om olika områden. Även tolkande fallstudier innehåller många beskrivningar. 

Data som erhålls från tolkande fallstudier kan belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska 

ansatser författaren tidigare ansett vara riktiga före insamling av information. 12

Fallet som undersöks i denna studie är det svenska detaljhandelsföretaget Clas Ohlson AB 

som grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Uppsatsen avser att studera om och hur Clas Ohlson 

vid etablering på den norska marknaden har situationsanpassat verksamheten. Denna 

fallstudie ämnar ha en deskriptiv karaktär med inslag av författarens egna tolkningar. 

Deskriptiv i avseendet på den löpande beskrivningen av Clas Ohlsons utveckling från 1985 

och framåt samt tolkande med avseendet på analysen som kopplar samman empirin till de 

teoretiska ansatserna.  

 

2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom litteratursökning på bibliotek efter tidigare forskning inom 

ämnet, eftersändningar av Clas Ohlsons årsredovisningar, genomförande av personliga 

intervjuer samt sökning över nätet.  

 

Vid litteratursökning på bibliotek har sökord som situationsanpassning (contingency), 

situationsanpassningsteori (contingency theory), anpassning, standardisering, koncentration, 

divergens, vision, mål och strategi används. Eftersändning av Clas Ohlsons årsredovisningar 

gick väldigt smidigt, men årsredovisningarna från 1985 till 1998 var mindre omfattande 

eftersom företaget inte börsnoterades förrän 1999.  

 

Denna studies analys och slutsats grundar sig i stor utsträckning på intervjupersonernas 

uttalanden. Dessa kontaktades redan i god tid via telefon och de var mycket positiva till 

studien. Författaren valde att genomföra personliga intervjuer och åkte till Oslo samt Insjön 

                                                 
11 Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter 
12 Merriam, S.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod  
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för att träffa intervjupersonerna på plats. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

bandspelare för att underlätta för intervjuaren att sammanställa svaren i efterhand. Vidare 

söktes det även information om företaget via deras hemsida, ett besök på den norska Clas 

Ohlson-hemsidan gjordes även och inga större skillnader påträffades.  

 

2.4.1 Intervjuer 
Personliga intervjuer med Bo Heyman, etableringschef samt Ola Aurtande, VD för 

dotterbolaget Clas Ohlson AS i Norge, genomfördes i syfte att besvara frågeställningarna 

samt uppfylla syftet med uppsatsen.  

 
Intervjuer i olika skepnader har funnits i människans historia under väldigt lång tid. Till och 

med under forntida egyptiernas tid genomfördes folkräkningar. Opinionsundersökningar är en 

tidig form av intervjuteknik. Georg Gallup utvecklade under 1930-talet 

opinionsundersökningar, vilket fått namn efter honom. 13 Intervjuerna som genomfördes var i 

form av besöksintervjuer. Intervjun med Bo Heyman ägde rum på Clas Ohlson AB: s 

huvudkontor i Insjön. Intervjun med Ola Aurtande ägde rum på Clas Ohlson AS: s 

huvudkontor i centrala Oslo. Anledningen till att personliga intervjuer valdes framför 

telefonintervjuer är fördelarna med dessa. Frågorna som ställdes vid intervjuerna var av öppen 

karaktär utan fasta svarsalternativ, vilket ger respondenten större möjlighet kunna svara som 

de förmår utan att begränsas av intervjuarens inverkan. Intervjuaren får även större flexibilitet 

i hur frågan ställs. Öppna frågor är mycket användbara där intervjuaren själv kan följa upp 

svaren och ha en extra följdfråga vid behov för att tydliggöra respondentens svar och därmed 

undvika missförstånd. Kontakten med respondenten blir även mer personlig vilket underlättar 

en flexibel och avslappnad situation. Det finns dock alltid en risk med personlig intervju att 

intervjuaren vid förklaring av frågor vägleder respondentens svar, vilket utgör en stor risk för 

påverkan. 14 Detta beaktades av intervjuaren genom försök att skapa en ”neutrala” 

förklaringar av frågorna vid behov. Vid förklaring av intervjufråga gav intervjuaren aldrig 

något vägledande svar som endast kan besvaras med ja eller nej, exempelvis ”visst har det 

blivit mer standardiserat efter er expansion?”. Däremot frågar intervjuaren huruvida 

                                                                                                                                                         
13 Denzin, N.K. & Lincoln S.Y. (2003) Collecting and interpreting qualitative materials  
14 Wärneryd, B. (1986) Att fråga – om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter 
15 Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori 
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respondenten upplevde expansionen utan att ge några fasta svarsalternativ. Valet av öppna 

frågor har förmodligen medfört en mindre vägledning till intervjurespondenterna, vilket 

minskar graden av missförstånd samt vägledning.  

 

2.4.2 Urval 
Urvalet i kvalitativa undersökningar är oftast ändamålsenliga. Forskaren är intresserad av att 

belägga samband mellan variabler genom att exempelvis intervjua ett antal personer som kan 

ge information man är ute efter. I en kvalitativ undersökning undersöks betydligt färre 

individer och platser jämfört med kvantitativ undersökning. Anledning till detta är att 

kvalitativa forskare vill gå in på djupet i människors föreställningsvärld på ett sätt som inte 

skulle vara möjligt om man undersökt alltför många individer. 15  

 

Urvalet av intervjurespondenter utfördes på basis av deras befattning på Clas Ohlson.  Bo 

Heyman började arbeta på Clas Ohlson 1983 och har varit med från start av företagets 

butiksexpansion, vilket betyder att han innehar en oerhörd kunskap om etableringen i Norge. 

Den andra intervjurespondenten som valdes var Ola Aurtande som började arbeta på Clas 

Ohlson 1992. Den första butiken i Norge öppnades hösten 1991 och under våren 1992 fick 

Ola Aurtande tjänsten som VD för det norska dotterbolaget. Dessa två respondenter var 

medvetet utvalda efter deras befattning och långa erfarenhet inom Clas Ohlson.  

 

2.4.3 Kritisk granskning av urvalet 
Som det tidigare nämnt är generalisering och representativitet inte några centrala syften i 

kvalitativa undersökningar. Det bör dock betonas att felaktigt urval av intervjupersoner kan 

leda till att hela underökningen blir värdelös. Syftet med kvalitativa undersökningar är bland 

annat att öka informationsvärdet och skapa en djupare förståelse för det enskilda i fokus. För 

att öka informationsinnehållet kan forskaren välja att använda sig av intervjupersoner som på 

goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser som undersöks. Risken finns 

att dessa intervjuobjekt också kan förbättra verkligheten samt ge övertygande och förvrängda 

beskrivningar av verkligheten. 16

                                                 
16 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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Det finns säkerligen en risk att intervjuobjekten förskönat Clas Ohlson AB, vilket är 

nackdelen med ett medvetet urval. Det bör dock framhållas att frågorna som ställdes inte var 

av känslig karaktär. Det var en kombination av allmänna och specificerade frågor om Clas 

Ohlsons etablering på den norska marknaden. Personerna som valdes för intervju valdes 

medvetet på basis av deras befattning samt långa erfarenhet inom företaget, vilket är fördelen 

med urvalet eftersom de innehar en kunskap om ämnet som möjligen ingen annan besitter.  

 

De fallgroparna som dock inte kunde förhindras är möjligen försköningen av Clas Ohlson. 

Detta kan likna revisorn roll när de granskar ett företag, hur neutrala kan de vara med tanke på 

att de får ersättning i form av pengar av det reviderade företaget? Trots att intervjupersonerna 

försöker vara neutrala så går det inte att undgå att det förekommer förskönande av företaget.  

Det kan exempelvis nämnas att båda intervjurespondenterna framhåller att Clas Ohlsons 

affärsidé samt strategier är så enastående att en anpassning knappast behövts, vilket inte 

stämmer med de existerande forskningar och teorier inom situationsanpssning. Det kan 

innebära att Clas Ohlson antingen har haft väldigt tur eller att intervjurespondenterna 

glorifierat Clas Ohlsons förmåga att utvidga sin verksamhet över det verkliga.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teoribildningar som är utgångspunkten för uppsatsen. 

Situationsanpassningsteorin och situationsanpassningsstrategierna presenteras i början. 

Vidare behandlas även hur globalisering finansieras samt begreppen visioner, mål och 

strategier som är viktiga begrepp relaterade till uppsatsens syfte.  

 

3.1 Situationsanpassningsteorin (The Contingency Theory) 
Enligt situationsanpassningsteorin finns det inget allmängiltigt svar på vilket ledningssystem 

som är bäst lämpad för organisationer i olika situationer. Istället beror det på ett flertal 

tillfälliga faktorer som man kallar för situationsfaktorer, vilket är indelade i fem kategorier 

som anses vara de mest centrala faktorer företag påverkas av.  

1. Den externa omgivningen.  

Den externa omgivningen som organisationen står inför, är den säker eller osäker, 

statisk eller dynamiskt, enkel eller komplex, turbulent eller stabil?  

2. Konkurrensstrategier och strategiska mål. 

Tillämpar företaget lågkostnads- eller differentieringsstrategi? Är företaget 

försvarare eller eventuell köpare? Var befinner sig företaget i en produktlivscykel?  

3. Företagets teknologi och oberoende.  

Hur ser produktionen ut i företaget? Är det små eller stora partier som tillverkas, 

process- eller massproduktion? Hur oberoende är varje enhet inom företaget?  

4. Affärsenheter, företags- och industrifaktorer. 

Företagets storlek och diversifiering, organisationsstruktur och industrivariabler.  

5. Kunskaps- och observerbara faktorer. 

Kunskap om transformationsprocessen och observerbarheten av utfall och 

effektivitet. 

 

Den externa omgivningen är den osäkerhet som företaget står inför. Osäkerheten relateras till 

förändringsnivån i en omgivning som kan uppstå, exempelvis oförutsägbara 

konjunktursvängningar i landets ekonomi, att det har skett en efterfrågeförändring i kundernas 

smak och preferenser eller en förändring i konkurrenternas handlingar. Denna hypotes utgår 

från förutbestämda mål, om dessa ska förverkligas måste företaget kunna förutsäga de villkor 

som förekommer under kommande perioder. Stor osäkerhetsmarginal innebär mindre 

möjligheter att förutsäga företagets kommande villkor.  
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Konkurrensstrategier och strategiska mål beskriver hur ett företag väljer att konkurrera inom 

branschen och försöker erhålla konkurrensfördel gentemot konkurrenterna.  

En av de främsta strategierna för situationsanpassning är Porters konkurrensstrategi, där 

företag kan välja att specialisera sig på att producera varor till låga kostnader eller genom 

differentiering. En lågkostnadsstrategi involverar ett utbud med relativt standardiserade, 

odifferentierade produkter med försök att anskaffa sig stora volymer och rutinerade 

arbetsuppgifter för att erhålla stordriftsfördelar. En differentieringsstrategi involverar däremot 

skapande av något som ska uppfattas som unikt och värdefullt av kunderna. En 

lågkostnadsstrategi kräver mycket fokus på kostnadskontroller och frekventa samt detaljerade 

prestationsrapporter medan en differentieringsstrategi kräver mindre fokus på strama 

kostnadskontroller och mer tillit på icke-finansiella prestationsmätningar.  

 

Företagets teknologi och oberoende inkluderar Woodwards klassificering av teknologier i 

små respektive stora tillverkningsvolymer samt process- och massproduktion. Den naturliga 

produktionsprocessen i företagets produktionsprocesser avgör typen av kostnadssystem, det 

vill säga produkt- eller processredovisning. Chenhall har kommit fram till att teknologinivån 

påverkar ledningssystemet. En mer avancerad teknologi innebär att antalet enhetsnivåer ökar 

inom organisationen.  

 

Affärsenheter, företags- och industrifaktorer påverkar företagets internredovisningssystem. 

Stora organisationer har relativt mer resurser till förfogande vilket ger de möjligheten att 

implementera mer sofistikerade kostnadssystem. Kontrollsystemen varierar beroende på 

industrinisch. Avgörande faktor till standardiserade rutiner är organisationens storlek. I större 

organisationer förekommer standardisering och byråkrati oftare.  

 

Kunskaps- och observerbara faktorer relateras till typen av kontroll som är lämplig i 

förhållande till kunskapen om förändringsprocessen samt förmågan att mäta utfallet. 

Observerbara faktorer innebär att man utvärderar prestationen och hur väl målsättningen har 

uppnåtts, hur väl orsak och verkan förhållandet uppfattas av medarbetarna och hur de 

uppfattar osäkerheten gällande organisationens mål. 17

 

                                                 
17 Drury, C. (2004) Management and Cost Accounting  
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3.1.1 Situationsanpassningsstrategier 
När företaget väljer att etablera sin verksamhet utomlands finns det enligt Pehrsson fyra 

situationsanpassningsstrategier. Vidare menar han att omvärldens och organisationens 

egenskaper har en avgörande inverkan på vilken eller vilka strategier som kan antas. Varje 

position i modellen begränsar företagets handlingsfrihet. 

 

 Segment penetration 

 
 Many segments  Divergence 
 
      Standardization Adaption 

 
 Few segments  Concentration    

     Segment adaption 
      Less   More 

     Källa: Pehrsson (1996)  

 

De handlingsmöjligheter företag förfogar över är: divergence (divergens), adaption 

(anpassning), standardization (standardisering) och concentration (koncentration). Pehrsson 

menar att organisationer utvecklar och modifierar sina strategier kontinuerligt, eftersom dessa 

kan förbättras med tiden då företaget besitter mer erfarenhet.  

 

Divergence innebär att företaget penetrerar många marknader samtidigt och företaget besitter 

större oberoende av enskilda segment. Detta till skillnad från koncentration där företaget 

fokuserar på ett segment som till följd blir dominerande. Företagets anpassningsnivå beror på 

i vilken utsträckning företaget försöker tillfredsställa kundernas behov i de olika segmenten. 

Genom standardisering av exempelvis kundbeställningar kan företaget ha större kontroll över 

verksamheten och erbjuda effektivare produkter och tjänster till olika segment.  

 

Vilken situationsanpassningsstrategi företaget bör tillämpa beror på omständigheterna. 

Situationerna är olika från fall till fall, vilket gör det omöjligt att uttala sig om vilken av dessa 

strategier som är bättre än de andra. Det finns dock vissa egenskaper företaget bör ha i åtanke 

vid val av strategi, exempelvis antalet kunder, distributionseffektivitet och kundrelationer. 18

                                                 
18 Pehrsson, A. (1996) International strategies in telecommunications – Model and applications 
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3.2 Hur finansieras globalisering? 
Globalisering kräver kapital. Det finns i princip endast tre olika metoder att finansiera 

globalisering; företag kan emittera aktier, använda sig av egna medlen eller alternativt ta ett 

lån. Finansieringsmetoderna delas vidare in i interna respektive externa källor. De interna 

kapitalkällorna har ledningen full och direkt kontroll över. Dessa är:  

 Kapital som genereras av verksamheten, dvs. egna medlen. 

 Kapital som frisläpps genom avveckling av exempelvis omsättningstillgångar, till 

exempel att företag emitterar aktier. 

 Likvida reserver 

Ledningen behöver inte rådgöra någon part vid omdisponering av dessa kapitalkällor. De 

externa kapitalkällorna, till skillnad från de interna, har ledningen ingen eller liten kontroll 

över. Dessa källor ligger utanför verksamheten som involverar ett samtycke av en oberoende 

part, vilket gör källan tillgänglig endast om förhandlingstermerna för kapitaltransaktionen 

accepteras av båda parterna. De externa kapitalkällorna kan i sin tur delas in i: 

 Skuld 

 Preferensaktie 

 Allmän aktie 

Det finns studier som påvisar att företag har ett generellt accepterande av skuld som en 

kapitalkälla. Fördelen med att låna pengar från externa källor är att det oftast utgör en låg 

kostnad för företagen jämfört med att företagen utfärdar nyemittering av aktier. Det finns 

dock argument som motsäger detta. Motargumenten betonar vikten av att omvärlden tappar 

förtroende för företag som tar lån och att det anses vara en ”skam” att ha med skulder i 

balansräkningen. Både för- och motargumenten för att ta lån har roten i ett grundläggande 

problem – osäkerhet. Det finns alltid av viss grad av osäkerhet kopplad till företagens 

framtida kassaflöde. Det går inte att undvika denna risk. Det handlar oftast om att företag i 

framtiden möter ett oundvikligt kassautflöde som företaget inte kan täcka. 19

 

 

 

                                                                                                                                                         
19 Donaldson, G. (1961) Corporate debt capacity 
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3.3 Visioner, mål och strategier 

3.3.1 Vision 
Enligt Kotler är vision en dröm eller slogan som kommuniceras till medarbetarna. En vision 

är företagets framtidsbild som beskriver hur man vill att företaget ska utvecklas och vad man 

vill uppnå i framtiden. Den varierar inte över tiden men bör vara flexibel, vid behov ska 

visionen kunna revideras för att anpassa verksamheten så att den reflekterar företagets 

eventuellt nya strategier och ståndpunkter. 20  

 

Ibland kan det vara svårt att formulera en vision som är gemensam för både ägare, styrelsen 

och medarbetarna inom en organisation. Det kan finnas en ”visionskonflikt”. Syftet med en 

vision är att motivera och engagera de anställda. Visionen utgör en referensram för 

utformningen av affärsidé, mål och strategi.  

 

Vision associeras oftast med karismatiska ledare som medvetet utnyttjar visionen som ett 

förmedlingsverktyg av sina tankar och idéer. Visioner ska uppfylla flera funktioner: 

 Legitimerande funktion, dvs. att övertyga organisationens viktigaste intressenter att 

dess verksamhet har ett socialt och samhälleligt berättigande. 

 Ambition och fokus. Visionen representerar en ambitionsnivå som uttrycker 

organisationens framtidsmål. Dessa preciseras i sin tur genom affärsidén, mål och 

strategier.  

 Identifikation och motivation. Visionen har en symbolisk effekt på medarbetarna med 

syfte att stimulera, motivera och engagera medarbetarna samtidigt som de känner sig 

delaktiga. Bra visioner ska beskriva önskad situation i framtid och ska kunna 

förmedlas inom organisationen på ett begripligt sätt. 21 

 
 
 

                                                 
20 Kotler, P. (2004) Principles of marketing 
21 Roos G., Roos J. & von Krogh, (1998) Strategi 
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3.3.2 Mål 
Mål uttrycker vad företaget vill uppnå med dess verksamhet. Organisationens mål ska 

precisera och operationalisera visionen och affärsidén. Målformuleringar ska vara så konkreta 

som möjligt för att kunna vara underlag för strategival. En av de viktigaste anledningarna till 

att organisationen formulerar mål är på ett effektivt sätt förmedla vision och affärsidé internt 

inom organisationen. På så sätt får medarbetarna en praktisk vägledning vid 

beslutssituationer. Målformuleringar är även ett sätt för organisationen att visa omvärlden vad 

de står för. Mål bryts oftast ned i hierarkiska nivåer, till så kallade delmål så att de blir 

påtagliga inom olika enheterna inom organisationer. 22

3.3.3 Strategi 
Begreppet strategi har sitt ursprung från det militära området och kommer från det grekiska 

ordet strategos som betyder ”generalskonst” eller ”krigföring i stort”. När begreppet strategi 

började användas inom det företagsekonomiska ämnesområdet kom betydelsen att förändras 

till ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål”. Senare har 

begreppet strategi kommit att förknippas med konkurrensfördelar, företagets position i 

förhållande till kunder och konkurrenter samt resursfördelningsprinciper. 23

 

Karlöf definierar begreppet strategi som ett integrerat handlingsmönster för att uppnå uppsatta 

mål. Strategier har till uppgift att styra verksamhetens resurser mot långsiktig utveckling, 

stabil lönsamhet och konkurrensfördelar. 24

 

Man kan fråga sig varför strategi är så viktigt för företagen. Ett motiv för strategisk planering 

är konkurrens. Konkurrens utmanar företagens förmåga att förändra, anpassa och vara kreativ. 

Strategiutformningen påverkas mycket av samspelet mellan beroendet av nuvarande och 

potentiella konkurrenter. Den strategiska konkurrensen är avgörande för det enskilda 

företagets möjligheter att utveckla och utnyttja konkurrensfördelar. 25

 

 

                                                 
22 Roos G., Roos J. & von Krogh, (1998) Strategi 
23  Bengtsson L. & Skärvad P. (2001) Företagsstrategiska perspektiv  
24  Karlöf, B. (1985) Strategins kärnfrågor, affärsstrategier i praktiken 
25  Roos G., Roos J. & von Krogh, (1998) Strategi 
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3.4 Kulturskillnader 
Skillnader i nationella kulturer kan framträdas på flera olika sätt. Enligt Hofstede kan dessa 

olika kulturskillnader sammanfattas i fyra begrepp: 

 Symboler - ord, gester, bilder eller objekt vars innebörd är unika  för personer inom 

olika kulturer. Exempelvis klädstil, frisyr och flaggor. 

 Hjältar – personer, levande eller döda, verkliga eller påhittade, som innehar 

egenskaper som värderas högt inom en kultur. Exempelvis Snobben och Gustav Vasa. 

 Ritualer – kollektiva aktiviteter som är socialt sett nödvändiga inom olika kulturer. 

Det kan vara olika sätt att hälsa på och visa respekt för andra. 

 Värderingar – något som alla människor lär sig redan under sina unga år som 

omedvetet stannar kvar i oss. 26 

 

 

PDI = Power Distance Index 
IDV = Indiviualism 
MAS = Masculinity 
UAI = Uncertainty Avoidance Index 
LTO = Long-term Orientation 

Källa: www.geert-hofstede.com  
 

Ovanstående figur illustrerar de fem kulturella dimensionerna som Hofstede använder för att 

klassificera olika länder. Enligt denna figur ligger de största skillnaderna mellan Sverige och 

Norge i måtten UAI som fokuserar på toleransnivå av osäkerhet och tvetydighet, exempelvis 

ostrukturerade situationer samt LTO som förklarar i vilken utsträckning ett samhälle utövar 

framtidsorientering framför ett historiskt eller kortsiktigt perspektiv. En hög UAI indikerar att 

landet har en låg tolerans för osäkerhet och tvetydighet. Det innebär att Norge i det här fallet 
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skapar ett regelorienterat samhälle med lagar, regleringar och kontroller för att reducera 

osäkerhetsnivån. Medan Sveriges toleransnivå för osäkerhet och tvetydighet är högre vilket 

även innebär att toleransen för åsiktsvariationer är större. Det reflekteras i ett samhälle som är 

mindre regelorienterat, mer förändringsbenägen och tar större risker.  

 

En hög LTO, som i Sveriges fall, indikerar att landet tar fasta på långtidsrelationer och 

traditioner. Detta tros understödja tanken om hög arbetsmoral där långsiktiga belöningar 

förväntas som ett resultat av dagens hårda arbete. Det innebär å andra sidan att affärsrelationer 

tar längre tid att utvecklas, speciellt för ”utomstående”. Ett lågt LTO-värde, som Norges fall, 

tenderar att försumma tanken om långsiktiga traditionella inriktningar. I dessa kulturer kan 

förändringar uppstå snabbt och traditioner samt andra långsiktiga relationer kommer inte 

utgöra hinder för förändring.  

 
PDI anger graden av jämlikhet eller ojämlikhet mellan människor i olika länders samhällen. 

Högt PDI indikerar att ojämlikheter i makt och välfärd har tillåtits växa i samhället. Sverige 

och Norge har en relativt låg PDI som indikerar att dessa samhällen inte accepterar skillnader 

i makt och välfärd människor emellan. Samhällen med lågt PDI betonar istället värdet av 

jämlikhet samt lika möjligheter för alla.  

 

IDV anger graden av individualism alternativt kollektivism som betonas i samhället. En hög 

IDV, som i fallet med Sverige och Norge, innebär att människorna tenderar att bilda mer 

uppluckrade relationer. Hög grad av IDV betonar vikten av det kollektiva, familjer där alla tar 

ansvar för varje medlem i gruppen. 

 

Den traditionella maskulina rollen anges i måttet MAS som mäter graden av maskulinitet i 

samhället. MAS förknippas med mansprestationer, kontroll och makt. En låg MAS, som i 

Sverige och Norge, indikerar att båda länderna har en låg grad av differentiering och 

diskriminering mellan könen. I dessa kulturer behandlas kvinnor och män på lika villkor. En 

hög MAS indikerar däremot att landet upplever en hög grad av könsskillnader. I dessa 

kulturer innehar mannen en dominerande roll i samhället där kvinnan anses vara underlägsen 

mannen. 27

                                                                                                                                                         
26 Hofstede, G. (1991) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse 
27 www.geert-hofstede.com
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras företaget som utgör studiens fall, Clas Ohlson AB. Kapitlet 

beskriver hur företaget födds, expansionen, dess affärsidé, visioner, mål och strategier samt 

en redogörelse av Clas Ohlsons verksamhetsår från 1985 fram till idag. Avslutningsvis 

introduceras intervjurespondenterna samt delar av intervjuns resultat.  

 

4.1 Sagan om Clas Ohlson AB 
Clas Ohlson (1896-1979) föddes i Insjön och jobbade i sina unga år på postorderföretaget 

Åhlén och Holm som hans morbror och kusin ägde. Företaget flyttade till Stockholm och Clas 

Ohlson följde med, men vantrivdes och flyttade hem till Insjön igen där han 1918 tog över sin 

morbrors cykelverkstad som fick namnet Clas Ohlson & Co. Det gick dock inte så bra för 

cykelverkstaden och detaljhandelskedjan Clas Ohlson som vi känner till idag föddes. Clas 

Ohlson satte in en annons i tidningen Triumf där han bjöd ut tekniska handböcker. Annonsen 

var en framgång och genererade order på 365 kr, vilket var en väsentlig summa på den 

tiden.28

 

Clas Ohlson var en mycket skicklig konstruktör och väldigt tekniskt intresserad person. Detta 

återspeglas i företagets sortiment som allteftersom utökades med tekniska produkter, t.ex. 

lövsågningsverktyg, konstmaterial, kameror och tillhörande fotomaterial. Han gjorde även 

ritningar för möbelgrupper som såldes i 100 000-tals exemplar under några år. Clas Ohlson 

engagerade sig i sitt företag varenda dag framtill sin bortgång 1979 då sonen Tore Ohlson tog 

över rollen som VD till 1983. Därefter har VD rekryterats utanför familjekretsen, Håkan 

Thylén 1983-96 och Gert Karnberger 1996 och framåt. 

 

Idag är Clas Ohlson AB en av landets största detaljhandelsföretag som är noterat på 

Stockholmsbörsen. I sortimentet finns omkring 15 000 artiklar, av dessa illustreras 12 000 i 

huvudkatalogen som kommer ut en gång per år. Utöver det ordinarie katalogsortimentet finns 

produkter som kampanjvaror och tillbehör inom dator, mobiltelefoni samt båt och fritid. 

Sortimentet karaktäriseras av gör det själv-produkter, färdiga produkter och 

förbrukningsartiklar. För att hålla sortimentet attraktivt för kunderna byts mellan 1500 och 

                                                 
28 Clas Ohlsons årsredovisning 2002/2003 
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2000 produkter ut varje år. Vid val av nya produkter är urvalskriterierna ofta ny teknik, 

funktion och kvalitet. Clas Ohlsons breda sortiment kan delas in i fyra grupper: verktyg, hem 

och förvaring, el och elektronik samt hobby och hushåll. Försäljning sker via 

postorder/Internet i hela Norden och butiker i Sverige, Norge och Finland. 29  

 

Ett urval av Clas Ohlsons kataloger genom tiderna: 

 

 

 

Källa: www.clasohlson.se  

 

4.2 Clas Ohlsons expansion 
En av Dalarnas populäraste turistattraktioner som besöks av över 600 000 personer är 

Insjöbutiken. Verksamhetens främsta försäljningskanal var postorder framtill 1980-talet. 

Därefter påbörjade Clas Ohlson butiksexpansionen. I huvudkontoret Insjön kompletterades 

postorderverksamheten med butiksförsäljning. Butiken har sedan dess byggts ut vid ett flertal 

tillfällen och har för närvarande en butiksyta på ca 2000 kvadratmeter.  

 

1989 etablerades den första butiken i centrala Stockholm och därmed inleddes 

butiksexpansionen utanför Insjön.  Idag består verksamheten av 59 butiker och under de 

närmaste två åren kommer antalet butiker öka till 71, varav 36 i Sverige, 26 i Norge och 9 i 

Finland. 

 

Under 1985 expanderade verksamheten till Norge. Clas Ohlson började träda in på den norska 

marknaden med postorderförsäljning och 1991 öppnades den första norska butiken i centrala 

Oslo. För närvarande finns 19 butiker i Norge och fler är på gång. 2002 öppnades den första 

                                                 
29 www.clasohlson.se

 26

http://www.clasohlson.se/
http://www.clasohlson.se/


butiken i Finland. Det finns dock ingen försäljning via postorder eller Internet på den finska 

marknaden. Målsättningen är att inom några år öka antalet försäljningskanaler. Styrelsen har 

tagit beslut om etablering i Storbritannien för verksamhetsåret 2008/2009. Förberedelserna för 

den utomnordiska etableringen kommer att starta omgående och målsättningen är att öppna  

2-4 butiker i centrala lägen. 30

 

Clas Ohlson kommer även att etablera flera nya butiker i de nuvarande marknaderna de 

närmaste åren. Styrelsen har beslutat om kommande etableringsmål. För verksamhetsåret 

2006/2007 är målet 12-15 nya butiker, för 2007/2008 är målet 15-20 nya butiker. 

Expansionen kommer att ske både i befintliga och nya marknader. Styrelsen har även 

reviderat målsättningen gällande resultatet. Det nya målet är en rörelsemarginal på 13-15 

procent över en konjunkturcykel, detta jämfört med en nettomarginal på 12 procent. 31

 

Postorderverksamhet under 1920-talet. Transport via hästvagn: 

 

 

 
Källa: www.clasohlson.se  

 

4.2.1 Clas Ohlson i Norge 
Den norska verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Clas Ohlson AS med 

huvudkontor i Oslo. Där finns administration, marknadsfunktion, kundtjänst samt postorder 

och Internetförsäljning för den norska marknaden. Clas Ohlson AS styrs via egna styrelser 

bestående främst av ledande representanter från Clas Ohlson AB i Sverige. Styrelsen i Sverige 

får på varje möte en rapport från detta dotterföretag. Den norska marknaden har likt den 

svenska, delats in i tre regioner med en regionchef som ansvarig för varje region. Detta  

                                                 
30  www.clasohlson.se
31 Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005 
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skedde under hösten 2004. De nya regionerna är sör-vest, norde-vest och öst. Den östra 

regionen innehåller Clas Ohlson-butikerna i Oslo-området.  32

 

Karta över Norge och var Clas Ohlson-butikerna är placerade:  

 

Trondheim 
City Syd 
Ålesund 
Åsane 
Bergen 
Lagunen 
Haugesund 
Sandnes 

Sandvika 
Oslo 
Strömmen 
Ski 
Kristiansand  
Törnsberg   

 
Källa: Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005  
 

Marknaderna för detaljhandel och sällanköpshandel ökar stadigt och Clas Ohlson fortsätter att 

öka sina marknadsandelar. Vid perioder med sämre marknadsutveckling brukar Clas Ohlson 

klara sig relativt bra, detta beroende på sortiments- och prisstrategier. Clas Ohlsons VD Gert 

Karnberger väljer att uttrycka det på detta sätt: ”När ekonomin utvecklas sämre ökar gör det 

själv-verksamheten, vilket gynnar oss. Även det faktum att man håller hårdare i plånboken är 

bra för oss eftersom det är prisvärt att handla på Clas Ohlson. En stor del av vårt sortiment 

är förbrukningsvaror och de behövs även under magra år”.  

                                                 
32 www.clasohlson.se  
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Med detaljhandel menas försäljning av varor för privat bruk och när detaljhandelns utveckling 

går år rätt håll gynnas Clas Ohlson, vars största kundkrets består av privatpersoner. Handeln 

med sällanköpsvaror ökar snabbare än den övriga detaljhandeln vilket gynnar Clas Ohlson 

som har ett stort sortiment av sällanköpsvaror som hushållsprodukter, datorer, mobiltelefoner, 

tv, video, radio med mera. Clas Ohlson har dock valt att inte presentera några 

marknadsandelar i de verksamma länderna, detta på grund av verksamhetens breda sortiment 

vilket försvårar en korrekt mätning. De kan emellertid konstatera att marknadsandelarna har 

ökat. Där Clas Ohlson är etablerade ökar försäljningen för alla produktgrupper snabbare än 

vad totalmarknaden i respektive land ökar för motsvarande grupper.  

 

Clas Ohlsons norska butiker hade under 2004 6,8 miljoner besökare, vilket är en ökning med 

0,8 miljoner, eller 13 %, jämfört med 2003. 4,3 miljoner motsvarande 63 %, handlade under 

sitt besök i butiken. Under verksamhetsåret tillkom en butik och vid verksamhetsårets slut 

fanns därmed 14 butiker i Norge. För verksamhetsåret 2005/2006 har beslut fattats om 

ytterligare fyra butiker i Norge. 33

 

 

Nedanstående figur visar att omsättningen i den norska detaljhandeln har varit positiv mellan 

2002 och 2004.  

 

 
Källa: www.ssb.no   

                                                 
33 Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005 
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4.3 Clas Ohlsons affärsidé, visioner, mål och strategier 

4.3.1 Affärsidé 
Clas Ohlsons affärsidé är att sälja gör det själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i 

försäljningskanalerna fysiska butiker, via postorder och Internet. Affärsidén baseras på 

grundaren Clas Ohlsons uttalande: "Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt 

kvalitet efter behov”.  Pris, kvalitet och service är de huvudpunkter affärsidén fokuserar på. 

Genom att förbättra dessa förväntas förtroendet hos kunderna att öka.  Priset ska ligga minst 

10 procent lägre än fackhandeln. Det totala köpet ska upplevas som positivt och prisvärt från 

kundens perspektiv. Kvalitet är viktigt inom Clas Ohlsons koncept. Produktkvaliteten 

anpassas efter kundernas behov. För sällananvändare finns produkter till låga priser med ändå 

fullgod kvalitet. Professionella användare finner motsvarande produkter från 

märkestillverkare men fortfarande till ett lägre pris jämfört med fackhandeln. Clas Ohlson har 

ambitionen att vara marknadsledande gällande service.  Företaget erbjuder en generös 

kundtjänstpolicy med 30 dagars öppet köp samt 2 års garanti. De bedömer att den generösa 

kundtjänstpolicyn lönar sig i längden och det är genom den som de får en trogen kundkrets. 34 

Clas Ohlsons affärsidé har varit konsekvent sedan företaget grundades 1918. Grundpelarna 

pris, kvalitet och service har alltid varit detsamma.  

 

4.3.2 Visioner 
Clas Ohlsons vision är att utveckla en stark detaljhandelskedja med hög lönsamhet och god 

värdetillväxt för deras aktieägare.  

 

4.3.3 Mål och strategier  
 Tillväxttakt på 15 procent 

Detta ska uppnås genom en ökad försäljning i befintliga och nya butiker. Expansionen ska 

under de närmaste två åren fortsätta i Sverige, Norge och Finland. Även en utomnordisk 

marknad, Storbritannien, är aktuell för verksamhetsåret 2008/2009. Omsättningen har ökat 

med 18 procent och den senaste femårsperioden har varit väldigt framgångsrik med en 

genomsnittlig tillväxttakt på 23 procent. Etableringsmålet med antalet nya butiker per 

                                                 
34 Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005  
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verksamhetsår har ständigt ökat. 35 Denna målsättning har varit oförändrad sedan Clas Ohlson 

släppt mer omfattande årsredovisningar till följd av börsintroduktionen från 1999.  

 Rörelsemarginal på 13-15 procent 

Målet är att lönsamheten mätt i rörelsemarginal, det vill säga rörelseresultat i procent av 

räkenskapsårets nettoomsättning ska uppgå till 13-15 procent. 36 Denna målsättning ändrades 

under verksamhetsåret 2005/2006. Tidigare sattes mål upp rörande nettomarginal som tidigare 

låg på 12 % mellan 2002 och 2004, 10 % mellan 2000 och 2002 och 8 % under 1999/2000.  

 Förstärka varumärket Clas Ohlson 

Förra året genomförde undersökningsföretaget Temo en imagemätning där 40 företag deltog. 

Clas Ohlsons varumärke rankades på femte plats vilket indikerar att varumärket är starkt. 

Även bland yngre konsumenter som studenter, visade sig Clas Ohlsons varumärke vara ett 

attraktivt val. Detta påvisades i tidningen Resumé som genomförde en undersökning där Clas 

Ohlson kom på elfte plats. Clas Ohlson har som mål att ständigt stärka och förbättra 

varumärket genom utveckling av sortimentet, logistiken samt försäljningskanalerna. Denna 

målsättning har alltid funnits sedan Clas Ohlsons börsintroduktion.  

 Brett och attraktivt sortiment 

För att kunna erbjuda kunderna ett brett och attraktivt sortiment förnyas 10-15 procent av 

sortimentet varje år. Dessa illustreras och beskrivs i en huvudkatalog som kompletteras med 

kataloger med båt-, mobiltelefoni- och datortillbehör. Sortimentet är identiskt i samtliga 

butiker, på postorder samt Internet. En satsning har gjorts på produkter som säljs under egna 

varumärkena CO/TECH samt Coline. Denna målsättning har alltid funnits sedan Clas Ohlsons 

börsintroduktion. 

 Hög servicegrad och lageromsättningshastighet 

Målet är en hög servicegrad innebär att kunden ska erhålla minst 98 procent av de artiklarna 

som beställs vid första leveransen. Under verksamhetsåret 2004/2005 uppgick den 

genomsnittliga servicegraden inom postorder och Internet till 96,9 procent och i butikerna 

97,6-98,1 procent. Hög lageromsättningshastighet innebär helt enkelt att man köper in och 

säljer varorna snabbt. Målet för centrallagret är minst 6 gånger och för butikerna 8-10 gånger.  

I centrallagret uppgick lageromsättningshastighet till 6,8 gånger vilket innebär att alla 15 000 

artiklar byts ut oftare än varannan månad. Butikernas genomsnittliga 

lageromsättningshastighet ligger på 6,1 gånger. De större butikerna klarar målet, medan de 
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mindre butikerna ligger lägre. Denna målsättning har alltid funnits sedan Clas Ohlsons 

börsintroduktion. 

 Motiverade medarbetare 

Målet är att medarbetarna inom verksamheten ska vara motiverade, kunniga och engagerade. 

Den låga personalomsättningsgraden är en indikator på att medarbetarna är nöjda. 

Personalomsättningen uppgick till 3,7 procent, vilket är lågt för att vara inom 

detaljhandelsbranschen. Personalomsättningen på huvudkontoret och lagret i Insjön uppgick 

till 0,6 procent. 37 Denna målsättning har alltid funnits sedan Clas Ohlsons börsintroduktion.  

 

Clas Ohlsons affärsidé, visioner, mål och strategier har varit detsamma från 1999, med 

undantag från målsättningen gällande rörelsemarginal som tidigare mättes i nettomarginal. 

Årsredovisningarna från 1985-1998 var inte lika omfattande och någon information om 

företagets affärsidé, visioner, mål och strategier framgår inte. Det kan dock förmodas att 

affärsidén alltid varit detsamma eftersom den utgår från Clas Ohlsons uttalande "Vi ska sälja 

rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov”.  

4.4 Clas Ohlson AB: s utveckling över tiden, 1985-2006 
Clas Ohlson AB tillämpar brutet räkenskapsår i sina årsredovisningar som löper från  

1 maj-30 april. Företaget etablerades år 1918 och har alltid gått med vinst. Clas Ohlsons 

expansion utanför Sverige började med en postorderverksamhet i Norge 1985. Inte förrän 

1991 öppnades den första butiken på den norska marknaden i centrala Oslo. Sedan dess har 

expansionen enbart intensifierats.  

4.4.1 Verksamhetsår 1985/86 
Clas Ohlsons omsättning ökade med 14,3 % jämfört med föregående verksamhetsår och 

uppgick till 122 Mkr. Koncernens vinst redovisades till 2,05 Mkr. Medelantalet anställda 

uppgick under räkenskapsåret till 107. En milstolpe i Clas Ohlsons historia var etableringen i 

Norge med postorderverksamhet. För att bättre tillfredsställa den norska marknaden byggdes 

det upp ett nytt datasystem för export samtidigt som ett helägt norskt dotterbolag grundats. 

Andra stora projekten som pågick under året var tillbygganden på fastigheten för lager och ny 

butik. 38
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4.4.2 Verksamhetsår 1986/87 
Clas Ohlsons omsättning ökade med 21,5 % till 148 Mkr. Vinsten var dock lägre än 

föregående verksamhetsår och uppgick till 1,8 Mkr. Medelantalet anställda under året uppgick 

till 139, varav 1 anställd i Norge. En fortsatt satsning på tillbyggnaden av fastigheten för lager 

och butik har genomförts. Ett nytt projekt påbörjades avseende ett nytt system för 

effektiviserande av varuplockningen. Den norska marknaden har också varit i fokus under året 

och en marknadsföringskampanj utfördes. 39

 

4.4.3 Verksamhetsår 1987/88 
Omsättningen ökade med 9,6 % till 162,5 Mkr. Koncernens redovisade vinst uppgick till  

4,2 Mkr. Medelantalet anställda var 154, varav 1 i Norge. Under verksamhetsåret utfördes 

reparations- och ombyggnadsarbeten samt installation av nytt system för utplockning av 

kundorder. Det nya systemet installerades med syfte att betjäna företagets varuhantering, dvs. 

inköp, order- och lagerhantering. Fortsatt satsning på marknadsföring har även gjorts för att 

förvärva nya kunder på de befintliga marknaderna Sverige och Norge. 40

 

4.4.4 Verksamhetsår 1988/89 
Clas Ohlsons omsättning uppgick till 187 Mkr, dvs. en ökning med 15 %. Koncernen 

redovisade en vinst på 2,5 Mkr. Medelantalet anställda under året beräknades uppemot 165, 

varav 1 i Norge. En milstolpe i företagets historia var att en butik öppnades på Hamngatan i 

centrala Stockholm. Butiken som öppnades var den första butiken i Clas Ohlsons expansion. 

Vidare hade man under verksamhetsåret satt igång det nya datasystemet avsedd att hantera 

företagets varuhantering. Ytterligare marknadsföringskampanjer har genomförts i Sverige och 

Norge. 41

4.4.5 Verksamhetsår 1989/90 
Koncernens omsättning ökade med 28,5 % till 240,5 Mkr. Årets vinst uppgick till 7,1 Mkr, en 

enorm ökning jämfört med föregående år då vinsten uppgick till 2,5 Mkr. 

Omsättningsökningen härrör från de olika verksamhetsgrenarna postorder, export och 
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Insjöbutiken. Ett stort tillskott har också tillkommit från den nystartade butiken i Stockholm. 

Ytterligare förvärv av butikslokal har gjorts i anslutning till den existerande 

Stockholmsbutiken. Det har möjliggjort en tredubbling av disponibel yta. Under 

verksamhetsåret fortsatte utbyggnaden av datasystemet. Koncernens medelantal anställda 

under räkenskapsåret har uppgått till 197, varav 1 medarbetare i Norge. 42

4.4.6 Verksamhetsår 1990/91 
Företagets utveckling har varit fortsatt god. Med en tillväxt på 17 % landade omsättningen på 

281,5 Mkr. Koncernens redovisade vinst uppgick 13 Mkr. Medelantalet anställda i koncernen 

har under året uppgått till 209, varav 1 anställd i Norge. I början av verksamhetsåret öppnades 

den utökade Stockholmsbutiken med en totalyta på 1200 kvm. I Oslo förvärvades en lokal 

med centralt läge som är avsedd för butiksverksamhet. Även ordermottagning och kundtjänst 

för den norska postorderverksamheten ska drivas från samma lokal. 43

 

4.4.7 Verksamhetsår 1991/92 
Omsättningen fortsätter att öka. Under verksamhetsår 1991/92 ökade den med 22,7 % till 

345,4 Mkr. Årets vinst uppgick till 9,5 Mkr. Medelantalet anställda i koncernen har under året 

uppgått till 250, varav 23 anställda i Norge. Under hösten 1991 påbörjade det norska helägda 

dotterbolaget verksamheten med butiksförsäljning och ordermottagning. I slutet av 

verksamhetsåret påbörjades uppbyggnaden av butiken i Nordstan i centrala Göteborg. 44

 

4.4.8 Verksamhetsår 1992/93 
Clas Ohlsons positiva utveckling fortsätter och omsättningen ökade med 18,1 % till 407,7 

Mkr. Koncernen redovisade en vinst på 45,5 Mkr, en enorm ökning jämfört med föregående 

verksamhetsår. Antalet anställda fortsätter att öka med företagets expansion och medelantalet 

anställda uppgick till 288, varav 31 medarbetare i Norge. De stora projekten som 

genomfördes under verksamhetsåret avsåg arbetet med uppbyggnaden av nya butiken i 

Nordstan, Göteborg som öppnades 1 juni 1992. 45
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4.4.9 Verksamhetsår 1993/94 
Omsättningen fortsätter att öka. Ökningen låg på 18,3 % och omsättningen uppgick till 482,5 

Mkr. Koncernens vinst redovisades till 21,2 Mkr. Medelantalet anställda uppgick till totalt 

312, varav 34 anställda i Norge. En ny butik byggdes upp i Malmö som öppnades inför 

julhandeln 1993. Hittills har Clas Ohlson etablerat sig på Sveriges tre största städer: 

Stockholm, Göteborg samt Malmö. Även satsningar på utbyggnad av centrallagret i Insjön har 

genomförts. 46

 

4.4.10 Verksamhetsår 1994/95 
Koncernens utveckling har varit fortsatt god. Omsättningen ökade med 5 % till 506,4 Mkr. 

Årets vinst uppgick till 19,6 Mkr. Medelantalet anställda under året beräknades uppemot 320, 

varav 34 anställda i Norge. Under verksamhetsåret avslutades byggnadsarbetena på det nya 

centrallagret. Den totala golvytan var på 12 000 kvm. Även Stockholmsbutiken har under året 

fått en utökad butiksyta. 47

 

4.4.11 Verksamhetsår 1995/96 
Under detta verksamhetsår ökade omsättningen med 7,2 % till 543 Mkr. Koncernen 

redovisade en vinst på 12,4 Mkr. Medelantalet anställda uppgick till totalt 336, varav 39 i 

Norge. Koncernens varuhantering flyttades in i det nybyggda centrallagret. Ombyggnaden av 

Stockholmsbutiken avslutades också under året. Butiksytan utökades med ca 400 kvm. Vidare 

har satsningar på uppbyggnad av en ny butik i Norrköping har färdigställts. 48

 

4.4.12 Verksamhetsår 1996/97 
Clas Ohlsons omsättning ökade med 8,9 % och uppgick till 591 Mkr. Den redovisade vinsten 

låg på 33,4 Mkr. Medelantalet anställda under året beräknades uppemot 345, varav 40 i 

medarbetare i Norge. De stora händelserna under verksamhetsåret inkluderar öppning av ny 

butik i centrala Norrköping. Butiksexpansionen fortsätter utanför storstäderna och konceptet 

                                                                                                                                                         
46 Clas Ohlsons årsredovisning 1993/1994 
47 Clas Ohlsons årsredovisning 1994/1995 
48 Clas Ohlsons årsredovisning 1995/1996 
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visade sig hålla även i en mindre folktät stad som Norrköping. Butiken i Göteborg har delvis 

byggts om och butiksytan utökades med ca 200 kvm. Vidare har kontors- och 

butiksfastigheten i huvudkontoret, Insjön renoverats. Lokalernas yta utökades med ca 700 

kvm. 49

4.4.13 Verksamhetsår 1997/98 
Koncernens omsättning hade en tillväxt på 15,1 % och uppgick till 677,5 Mkr. Samtliga 

försäljningskanaler, det vill säga via postorder och egna butiker har haft en positiv 

försäljningsutveckling. Årets vinst låg på 40,7 Mkr. Under verksamhetsåret öppnades en ny 

butik i centrala Örebro. Nytt projekt påbörjades för att säkerställa att alla viktiga funktioner i 

företaget klarar omställningen till år 2000. Vidare utformades en miljöhandbok och 

källsortering inom hela företaget infördes. Styrelsen och ägarna beslutade under året att 

ansöka om notering på Stockholmsbörsen. Börsnoteringen beräknas ske under 1999. 

Medelantalet anställda uppgick till totalt 372 i hela koncernen, varav 45 i Norge. 50

4.4.14 Verksamhetsår 1998/99 
Verksamhetsåret inleddes med 80-årsjubileum som firades med artistgala i Dalhalla. 

Koncernens omsättning fortsatte att öka, denna gång med 22 % till 829,5 Mkr. Av den totala 

försäljningen fördelar sig 639,7 Mkr på butiker och 189,8 Mkr på postorder. Per land fördelar 

sig 738,1 Mkr på Sverige och 195 Mkr på Norge. Koncernen har totalt 414 anställda, varav 73 

i Norge. Vinsten låg på 52,7 Mkr. Den fortsatta volymökningen har medfört att Clas Ohlson 

under delar av året, exempelvis under julruschen, haft för liten lagringskapacitet och alltför 

begränsade arbetsytor vid centrallagret i Insjön. Som följd inleddes ett nytt projekt med syfte 

att bygga ut lagret för att möta den snabba tillväxtökningen samt expansionstakten. Vidare 

öppnades tre nya butiker i Norge placerade i Sandnes, Kristiansand och Bergen. Antalet 

besökande på Clas Ohlsons hemsidor ökar och under året genomfördes undersökningar 

avseende möjligheter att utveckla dessa och möjliggöra för kunder att registrera order direkt 

via Internet. 51  

                                                                                                                                                         
49 Clas Ohlsons årsredovisning 1996/1997 
50 Clas Ohlsons årsredovisning 1997/1998 
51 Clas Ohlsons årsredovisning 1998/1999 
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4.4.15 Verksamhetsår 1999/00 
Verksamhetsåret 1999/2000 var ett bra år och omsättningsnivån passerade 1 miljard kronor 

exklusive moms. Den ökade med hela 29 % till 1067 Mkr. Av den totala försäljningen 

fördelar sig 897,5 Mkr på butiker och 169,5 Mkr på postorder/Internet. Per land fördelar sig 

738,1 Mkr på Sverige och 328,9 Mkr på Norge. Årets vinst beräknades till 82,6 Mkr. Antalet 

anställda uppgick under året till totalt 524 i hela koncernen, varav 115 i Norge.  

År 1999 blev ett historiskt år för Clas Ohlson, det anrika familjeföretaget blev publikt, och 

fem ägare blev över 9000 när företaget tog steget in på Stockholmsbörsen. Genom att ta steget 

in på Stockholmsbörsen gör företaget det lättare att täcka kapitalbehoven inför den 

förestående expansionen. Vidare invigdes det nybyggda centrallagret i Insjön, hjärtat i 

nuvarande och kommande expansion. Ytan har mer än fördubblats till ca 30 000 kvm. Clas 

Ohlsons hemsida har funnits sedan 1996, inte förrän inför julhandeln 1999 lanserades den nya 

Internetbutiken och utgjorde 17,5 % av den totala postorderhandeln. Postorder/Internet-

verksamheten har utgjort 16 % av koncernens omsättning under året. Clas Ohlson har under 

året öppnat ytterligare fyra nya butiker. Med butik i Sundsvall och Umeå har företaget 

etablerat sig i Norrland. Farstabutiken stärker Stockholmsområdet och butiken i Strömmen, 

femte i Norge, förstärker handeln i Norge. 52

 

4.4.16 Verksamhetsår 2000/01 
Clas Ohlsons omsättning ökade med 26 % till 1349 Mkr detta verksamhetsår. Av 

försäljningen fördelar sig 1 184,1 Mkr på butiker och 164,5 Mkr på postorder/Internet. Per 

land fördelar sig 923,8 Mkr på Sverige och 424,8 Mkr på Norge. Koncernen redovisade en 

vinst på 125 Mkr. Antalet anställda under året uppgick till totalt 613 i hela koncernen, varav 

127 i Norge Försäljningsökningen kan till viss del hänvisas till nya butiker men även 

befintliga butiker har utvecklats positivt. Vidare har Clas Ohlson öppnat fyra nya butiker 

under året, varav tre i Sverige och en i Norge. Skärholmsbutiken förstärker handeln i 

Stockholmsområdet. Vidare öppnades butik i Sundsvall, Uppsala samt norska Strömmen. 

Internetbutiken som lanserades föregående verksamhetsår varit en fortsatt framgång. 

Försäljningen via nätet har mer än fördubblats sedan föregående år. 53

 

                                                                                                                                                         
52 Clas Ohlsons årsredovisning 1999/2000 
53 Clas Ohlsons årsredovisning 2000/2001 
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4.4.17 Verksamhetsår 2001/02 
Koncernens försäljning uppgick till 1732 Mkr, en ökning med hela 28 % jämfört med 

föregående verksamhetsår. Av försäljningen fördelar sig 1 578,4 Mkr på butiker och  

153,6 Mkr på postorder/Internet. Clas Ohlson är verksam i två länder, varav Sverige står för  

1 132,7 Mkr av omsättningen och Norge för 599,3 Mkr. Årets vinst redovisades till 172,7 

Mkr.  Antalet anställda inom koncernen passerade 1000 och uppgick till totalt 1130, varav 

866 i Sverige och 264 i Norge. Vidare öppnades fem nya butiker, varav tre i Sverige 

placerade i Täby, Västerås och Luleå samt två i Norge, belägna i Törnsberg och Sandvika. 

Postorderförsäljningen har minskat som följd av det ökande antalet fysiska butiker i områden 

där postorderförsäljningen tidigare varit hög. Antalet butiker är uppe i 23, varav 15 i Sverige 

och åtta i Norge. Internethandeln har varit lönsam sedan start 1999 och har ökat i omsättning 

varje år. Den står för nästan 40 % av postorderhandeln, som i sin tur står för nära en tiondel av 

koncernens totala omsättning. 54

 

4.4.18 Verksamhetsår 2002/03 
Omsättningen fortsätter att utvecklas positivt. Den landade på 2130,8 Mkr, en ökning med  

23 %. Av försäljningen fördelar sig 1 992,5 Mkr på butiker och 138,3 Mkr på 

postorder/Internet. Per land fördelar sig 1374,3 Mkr på Sverige, 748,6 Mkr på Norge och  

7,9 Mkr på den nya marknaden i Finland. Koncernen redovisade en vinst på 238,7 Mkr. 

Antalet ökande anställda är ett resultat av expansionen som beräknas till totalt 1476, varav 

1140 i Sverige, 320 i Norge och 25 i Finland. Ännu en milstolpe hade åstadkommits under 

verksamhetsåret då Clas Ohlson träder in på den finska marknaden med en butik i centrala 

Helsingfors. En annan betydelsefull händelse för Clas Ohlson var att omsättningen passerade 

två miljarder kronor. Det tog 82 år att nå en miljard och från en miljard till två tog det endast 

tre år. Det öppnades totalt sju nya butiker varav fyra i Sverige, två i Norge och en i Finland. 

Butikerna öppnades i Eskilstuna, Borås, Kista, Bäckebol, Haugesund, Bergen samt på 

Mannerheimsvägen i centrala Helsingfors. Utbyggnaden av centrallagret i Insjön har fortsatt 

under året som är en förutsättning för fortsatt butiksexpansion. 55

                                                                                                                                                         
54  Clas Ohlsons årsredovisning 2001/2002 
55 Clas Ohlsons årsredovisning 2002/2003  
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4.4.19 Verksamhetsår 2003/04 
Clas Ohlsons omsättning uppgick till 2 509,5 Mkr med en ökning på 18 % jämfört med 

föregående verksamhetsår. Av försäljningen fördelar sig 2388 Mkr på butiker och 12135 Mkr 

på postorder/Internet. Per land fördelar sig 1633 Mkr på Sverige, 843,3 Mkr på Norge och 

33,2 Mkr på Finland. Vinsten uppgick detta år till 260,9 Mkr. Antalet anställda är nu uppe i 

1767 i hela koncernen, varav 1332 i Sverige, 360 i Norge och 75 i Finland. Vidare har 

butiksexpansionen fortsatt enligt planering. Åtta nya butiker öppnades under verksamhetsåret, 

varav tre i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Denna gång var det Jönköping, Helsingborg, 

Gävle, Trondheim, Ski, Ålesund, Helsingfors och Tammerfors som fick var sin Clas Ohlson-

butik. Ytterligare utbyggnad av centrallagret i Insjön har påbörjats. Lagret dimensioneras för 

att kunna betjäna 90 butiker plus postorder- och Internetförsäljningen. Utbyggnaden sker i tre 

faser som beräknas bli klara hösten 2004, 2005 respektive 2006 för att möta 

försäljningsuppgången under julhandeln. Investeringen blir på totalt 300 Mkr och som alla 

andra av Clas Ohlsons investeringar finansieras den med egna medel. De norska Clas Ohlson-

butikerna hade under 2003 6,1 miljoner besökare vilket är en ökning med 1 miljon, eller 20 % 

jämfört med 2002. Företaget bedömer att den norska marknaden har fortsatt stor potential 

gällande vidare etableringar av Clas Ohlson-butiker. 56

4.4.20 Verksamhetsår 2004/05 
Julförsäljningen slog åter rekord och omsättningen uppgick till 2 954,8 Mkr, en ökning på 18 

%. Av försäljningen fördelar sig 2 835,4 Mkr på butiker och 119,4 Mkr på postorder/Internet. 

Per land står Sverige för den största delen av omsättningen med 1850 Mkr, medan resten 

fördelar sig med 990,1 Mkr på Norge och 114,7 Mkr på Finland. Koncernen redovisade en 

vinst på 305,3 Mkr. Koncernen har över 2000 anställda, totalt 2030, varav 1489 i Sverige, 404 

i Norge och 137 i Finland. Under verksamhetsåret fortsatte utbyggnaden av centrallagret. Tio 

butiker öppnades, som är det högsta antalet under ett och samma verksamhetsår. Av de 

nyöppnade butikerna ligger sex i Sverige, en i Norge och tre i Finland. De tio butikerna 

placerades i Växjö, Linköping, Haninge, Solna, Åsane, Vasa, Kuopio och Åbo. Clas Ohlsons 

framgångar på den norska marknaden uppmärksammades av Norges Köpcenterförening som 

tilldelade Clas Ohlson utmärkelsen ”Årets norska butikskedja”. 57

                                                 
56 Clas Ohlsons årsredovisning 2003/2004 
57  Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005   
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4.4.21 Verksamhetsår 2005/06-01 
Under de första nio månaderna av Clas Ohlsons verksamhetsår, maj 2005-jan 2006, har 

försäljningen uppgått till 2 804,6 Mkr jämfört med 232,8 Mkr motsvarande period föregående 

år, vilket motsvarar en ökning på 20 %. Periodens vinst redovisades till 319,1 Mkr. Av den 

totala försäljningen fördelar sig 2 708,2 Mkr på butiksförsäljning och 96,4 Mkr på försäljning 

via postorder/Internet. Verksamhetslandet Sverige står för den största försäljningen på 1 686,5 

Mk, Norge 932,9 Mkr och Finland 185,2 Mkr. Utbyggnaden av centrallagret fortsätter. Vidare 

har stora investeringar gjorts på nya och kommande butiker, hittills under verksamhetsåret har 

fem nya butiker öppnats. Clas Ohlson kommer att fortsätta expandera under närmaste framtid 

och har höjt etableringsmål till 12-15 nya butiker för verksamhetsåret 2006/07 och 15-20 nya 

butiker för verksamhetsåret 2007/08. 58

 

4.4.22 Sammanfattning av Clas Ohlson AB: s utveckling, 1985-2006 
De viktigaste milstolparna i Clas Ohlsons historia under loppet av de 21 senaste åren kan 

beskrivas med tre ord: kontinuitet, utveckling och expansion. När Clas Ohlson 1918 startade 

verksamheten var det ett mindre familjeägt företag som karaktäriserades av kontinuitet där 

tradition och generositet var centrala koncept. Clas Ohlson kände alla anställda vid namnet 

och idag har det utvecklats till en så kallad Clas Ohlson-anda som genomsyrar hela 

koncernen. När Clas Ohlson dog 1979 tog sonen Tore Ohlson över rollen som VD framtill 

1983. Det var inte förrän VD rekryterats utanför familjekretsen som expansionen tog fart. 

Håkan Thylén som var Clas Ohlsons VD 1983-96 var tidigare vice VD på IKEA och var med 

när IKEA etablerades i Norge. När Thylén tog över rollen som VD på Clas Ohlson började 

företaget istället att karaktäriseras av utveckling och expansion. Utveckling i form av 

inriktning på butiksförsäljning, medan större delen av omsättningen tidigare var baserad på 

försäljning via postorder. Etablering på den norska marknaden inträffade 1985 med 

postorderverksamhet. Därefter började butiksexpansionen utanför Insjön, med start med butik 

i centrala Stockholm på Hamngatan 1989, därefter öppnades den första butiken i Norge 1991 

som placerades i centrala Oslo på Torggatan. Butiksexpansionen fortsatte i storstäderna till 

Göteborg 1992 samt till Malmö 1993 med anledning av den stora befolkningsmängden. 

Vidare prövades även konceptet i mindre städer, Norrköping 1996, vilket också visade sig 

vara en framgång. Butiksexpansionen fortsatte till de mindre städerna på den svenska 

                                                 
58 Clas Ohlsons delårsrapport maj 2005- jan 2006 
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marknaden, inte förrän 1998 öppnades ytterligare tre butiker i Norge. Efter 1998 

intensifierades butiksexpansionen ytterligare och för att underlätta för kommande 

expansionen ansöktes notering på Stockholms Fondbörs 1999. Under verksamhetsåret 

1999/2000 passerade koncernens totala omsättning en miljard kronor. Under verksamhetsåret 

2002/2003 åstadkom ännu en milstolpe när den totala omsättningen passerade två miljarder 

kronor. Det tog företaget 82 år att nå en omsättningsnivå på en miljard, men endast två år för 

att nå ytterligare en miljard. Under samma år etablerades Clas Ohlson på ett tredje 

verksamhetsland, Finland, där första butik öppnades under hösten 2002 i centrala Helsingfors 

på Mannerheimvägen.  

 

Det kan avslutningsvis konstateras att Clas Ohlson AB kan beskrivas med tre ord: kontinuitet, 

utveckling och expansion. Verksamhetens affärsidé och traditioner är detsamma än idag. Å 

andra sidan har företaget utvecklats enormt mycket och snabbt, expansionen har enbart 

intensifierats de senaste tio åren och kommer att fortsätta på samma riktlinjer den närmsta 

framtiden till ett fjärde verksamhetsland, Storbritannien, under verksamhetsåret 2008/2009.  

 

 

 

Ett urval av Clas Ohlsons verksamhetsår och hur mycket omsättningen uppgick till: 
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Ett urval av Clas Ohlsons verksamhetsår och hur många butiker verksamheten hade: 
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Clas Ohlsons vinstutveckling från 1985 till 2006 januari: 

 

VINST I MKR

0
50

100
150
200
250
300
350

85
/86

87
/88

89
/90

91
/92

93
/94

95
/96

97
/98

99
/00

20
01

/20
02

20
03

/20
04

20
05

/20
06

-01

VINST I MKR

 

 

 

 

 

 42



4.5 Intervjuer 
Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna formulerades utifrån teorier om 

situationsanpassning, situationsanpassningsstrategi, vision, mål och strategier. Detta för att 

underlätta genomförandet av en analys.  

4.5.1 Intervju med Ola Aurtande 
Ola Aurtande är VD för dotterbolaget Clas Ohlson AS i Norge. Han föddes 1944 och började 

arbeta på Clas Ohlson 1992. Efter gymnasieutbildningen valde Ola att genomgå militärtjänst i 

ungefär 5 år. Sedan har han ägnat sitt liv åt detaljhandeln, med start som försäljare i en 

textilbutik, sedan öppnade han en egen butik med försäljning av textil, tapeter samt 

sängkläder. Han provade även på att jobba med fastigheter men återgick till textilbranschen.  

 

Clas Ohlson var relativt okänt på den norska marknaden innan postorderetableringen 1985. 

Vid den norska gränsen till Sverige var dock varumärket mer känt. Vid den tiden var det 

endast en man anställd som var pensionerad civilekonom med uppgift att administrera Clas 

Ohlson i Norge. Då fanns det mindre problem med tullen och avtal med posten. Första Clas 

Ohlson-annonsen i Norge publicerades i veckotidningen Allers och Illustrerad Yrkebladet. 

1985 släpptes även en norsk Clas Ohlson-katalog.  

 

Clas Ohlsons expansion började när företaget rekryterade VD utanför familjekretsen. Håkan 

Thylén som var VD 1983-1996 var tidigare vice VD på IKEA. Han var även med under 

IKEA: s etablering i Norge och startade Clas Ohlsons etablering på den norska marknaden. 

Det kan ha varit en bidragande orsak till att företaget valde just Norge som sitt andra 

verksamhetsland. Samtidigt var Norges ekonomi väldigt stabil och genomgick av en 

konjunkturuppgång. Norrmän sågs även som ”big spenders” så etablering i Norge förväntades 

vara en bra affär och det har visat sig att stämma. Clas Ohlson har tjänat mycket pengar på 

den norska verksamheten. Varorna är i snitt 10-11 % dyrare i de norska butikerna jämfört med 

de svenska, samtidigt som den norska kronan är starkare. Dessa i kombination gör den norska 

verksamheten till en guldgruva. Annan anledning till etablering i Norge var de stora 

likheterna i det svenska och norska språket vilket underlättar kommunikationen och 

översättningen av bruksanvisningar samt kataloger. Detta till skillnad från Clas Ohlsons 

etablering i Finland som stötte på större problem på grund av de stora språkskillnaderna.  

Till att börja med hade Norges första Clas Ohlson-butik i Oslo en yta på 1200 kvadratmeter. 

Idag har den utvidgats till över 2000 kvadratmeter sedan öppningen 1991. Ytan är fördelad på 
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tre våningar, varav de två första är avsedd till försäljning och den tredje utgörs av Clas 

Ohlsons huvudkontor för den norska verksamheten. Butiken i Oslo på Torggatan är den 

största i Norge och näststörst efter Stockholmsbutiken i Gallerian på Hamngatan. Vid öppning 

1991 var dagsförsäljningen på ca 79 000 NOK. Idag ligger försäljningen per dag på ungefär 

5-600 000 NOK. Ola Aurtande tror att kunderna upplever Oslobutiken som större, mer 

spännande med de ”krokiga” vägarna jämfört med de nya rektangulära butikerna med en stor 

U-formad väg.  

 

Clas Ohlson har fått väldigt positiv respons från de norska konsumenterna. Det norska folket 

är väldigt likt det svenska i avseendet på gör det själv-verksamheten, de reparerar och fixar 

mycket själva. Det är identiska produkter i den svenska katalogen som den norska. Det finns 

dock tillfällen, exempelvis vid kampanjer, där verksamheten i Norge bytt ut typiskt svenska 

produkter till andra som anses passa den norska markanden mer på förstasidan av bilagorna. 

Det sker dock väldigt sällan. Annan skillnad i den norska verksamheten har att göra med 

kulturen. I Sverige arbetar man ständigt efter regler, manualer och arbetssättet blir mer 

strukturerat och reglerat som Ola Aurtande antar bero på den svenska industrihistoriken. 

Norge däremot har inte industrialiserats i samma utsträckning vilket har medfört att norrmän 

är mer impulsiva, mer individualister, flexibla och spontana.  

 

En gång i tiden var målsättningen 10 butiker i Norge och 40 i Sverige. Idag ser målet mycket 

högre ut, det beräknas finnas utrymme för 40-50 butiker på den norska marknaden och 80-100 

butiker på den svenska. Det blir dock svårare att omsätta lika mycket när butiker etableras i 

områden med lägre befolkningsmängd samt områden där Clas Ohlson redan öppnat butiker. I 

Oslo finns fem butiker och befolkningsmängden är tätast i huvudstadsområdet. Kommer Clas 

Ohlson ut till de mindre orterna är försäljningen lägre. Andelen som känner till varumärket 

Clas Ohlson i Norge är nästan lika hög som i Sverige. Kännedomen måste dock Clas Ohlson 

jobba på i Finland. Expansionen ska nu fortsätta till Storbritannien och den ska ske med stor 

försiktighet, med 2-3 nya butiker per verksamhetsår till att börja med.  
 

 

4.5.2 Intervju med Bo Heyman 

Bo Heyman är etableringschef och jobbar på huvudkontoret i Insjön. Han föddes 1952 och 

började jobba på Clas Ohlson 1983 och hade då tjänsten som dekoratör i Insjöbutiken. Sedan 
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blev han butikschef, säljledare, försäljningschef, marknadschef men har valt att jobba med 

butiksetablering.  

 

Anledningen till att Clas Ohlson valde att etablera butiken i Norge var att 

postorderverksamheten redan varit etablerad sedan 1985, att öppna butiken var en förväntad 

utveckling. Med postorderverksamheten hade Clas Ohlson redan förvärvat en kundstock som 

hade kännedom om det svenska företaget. Det fanns även bra marginaler i Norge med den 

starka norska kronan samtidigt som väldigt bra lokaler hittades på Torggatan i centrala Oslo. 

Expansionen gick väldigt försiktigt framåt i början av 1990-talet med en ny butik om året. 

Idag är etableringsmålet mycket högre, förra verksamhetsåret låg målsättningen på 6-10 

butiken och Clas Ohlson försöker ständigt att överträffa målet och det öppnades 11 butiker. 

Expansionen kommer att intensifieras under snar framtid och under detta verksamhetsår är 

etableringsmålet 12-15 nya butiker med fokus på den svenska och norska marknaden. För 

verksamhetsåret 2007/2008 ligger målsättningen på 15-20 nya butiker. Nytt verksamhetsland 

är Storbritannien som kommer få mycket uppmärksamhet. Butikerna på den engelska 

marknaden beräknas öppna om ca 2,5 år och endast London har en potential på ca 50 Clas 

Ohlson-butiker. På den finska marknaden kommer det dock inte öppnas många nya butiker i 

snar framtid, Clas Ohlson kommer istället att koncentrera sig på att vårda de existerande nio 

butikerna. Risken finns att de gamla butikerna försummas och för att lösa detta har marknaden 

delats in i olika regioner med var sin regionchef med uppgift att följa upp butikernas 

utveckling.  

 

Bo Heyman berättar dessutom att företagskulturen, arbetssättet gentemot kunder och 

medarbetare, produktsortimentet samt organisationsstrukturen är identisk på den norska 

marknaden som den svenska. Det finns dock mindre skillnader gällande sortimentet som 

behövt anpassats till den norska marknaden som på grund av gällande lagar och regler. Det 

har exempelvis tagits in ett alternativt märke på el-produkter som har en större marknadsandel 

i Norge som tilltalar den norska marknaden i högre grad men produktanpassningen har skett i 

väldigt liten utsträckning. Vidare menar Bo Heyman är det är viktigt att företagskulturen och 

arbetssättet genomsyrar alla Clas Ohlson-butiker oavsett verksamhetsland då det är dessa som 

kännetecknar företagets koncept. Självfallet tar företaget även till sig kulturen som finns på 

den norska marknaden och lär sig av den.  
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5. Analys  
Författaren avser i detta avsnitt koppla samman empirin med de teoribildningar som 

presenterats i tidigare avsnitt. Först presenteras en analys av situationsanpassning som sedan 

kompletteras med analysen av de tillämpade strategierna vid etablering i Norge. Slutligen 

presenteras expansionens finansiering samt en sammankoppling av företagets visioner, mål 

och strategier med de teoretiska ansatserna.  

 

5.1 Situationsanpassningsteorin (The Contingency Theory) 
Företag påverkas enligt situationsanpassningsteorin av den externa omgivningen. 

Omgivningens grad av säkerhet eller osäkerhet, om den är enkel eller komplex inverkar på 

hur verksamheten bedrivs. Enligt Ola Aurtande karaktäriseras den externa miljön i Norge av 

relativt stor säkerhet med konjunkturuppgång. Vidare anser han att Clas Ohlsons sortiment 

inte är särskilt konjunkturkänsliga, varorna säljer till och med bättre i sämre tider på grund av 

att priserna är lägre än övriga fackhandeln. Norges stabila ekonomi har varit en avgörande 

orsak till Clas Ohlsons etablering i landet. Fackföreningar i Norge har inte lika stort inflytande 

jämfört med de svenska fackföreningarna, vilket ger den norska Clas Ohlson mer frihet och 

mindre manualer och regler som måste åtföljas. Även Bo Heyman anser att det inte är något 

större risktagande för Clas Ohlson att fortsätta expansionen på den norska marknaden av den 

orsaken att Norges ekonomi anses vara stabil. Vidare berättar Bo Heyman att den starka 

norska kronan gör det relativt billigare att köpa in varor från Sverige vilket förstärker 

marginalerna. Han betonar dock vikten av att den svenska kronan inte får sjunka allt för 

mycket i värde i förhållande till den norska kronan.  

 

Vidare hävdar den tillämpade teorin att företagens val av konkurrensstrategier samt uppsatta 

strategiska mål är avgörande. Enligt Ola Aurtande tillämpar Clas Ohlson en 

etableringsstrategi som skiljer sig från de flesta konkurrenterna som exempelvis Bauhaus och 

Järnia. Dessa konkurrenter väljer att etableras i områden utanför centrum med ett avlägset 

läge men mycket stor butiksyta. Clas Ohlson har däremot valt att öppna sina butiker i centrala 

lägen, gärna köpcentrum, med så stort antal besökande som möjligt. När Clas Ohlson öppnade 

butiken i centrala Stockholm på Hamngatan ansåg många att det inte var klokt att ha en 

järnaffär mitt i centrum bland kläd- och smyckesaffärer. Anledning till denna 

etableringsstrategi är att Clas Ohlson vill finnas nära till hands för sina konsumenter samtidigt 
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som närheten ökar antalet besökare och därmed köpare. Clas Ohlson utmärks även av en 

lågkostnadsstrategi, där målet är att priserna ska vara minst 10 % lägre än övriga fackhandeln. 

Vidare ska det totala köpet upplevas som prisvärt och positivt av konsumenterna. Ola 

Aurtande bedömer att Clas Ohlson fortfarande befinner sig i tillväxtfasen i en 

produktlivscykel. Idag har konkurrensen hårdnat och många konkurrenter kopierar Clas 

Ohlsons affärsidé. Det gäller att vara först ute med något nytt på marknaden och kunna 

kombinera ihop produktpaket, till exempel kompressor och spikpistol i paket för 995 NOK. 

En marknadsföringsstrategi Clas Ohlson alltid använt sig av är bilagor/kampanjer som ges ut 

10-12 gånger per år. Dessa skickas ut som direktreklam till hushållen. Annonser i tidningen 

samt radioreklam, speciellt vid öppning av ny butik utnyttjas. Risken är att unga människor 

inte nås då dessa inte läser tidningen i lika stor utsträckning som äldre. Internet tilltalar i högre 

grad de yngre konsumenterna. Clas Ohlson står inför en utmaning - det finns ett behov av med 

blandning av de olika marknadsföringskanalerna för att nå ut till de potentiella 

konsumenterna. Bo Heyman håller med om att Clas Ohlson tillämpar en lågkostnadsstrategi 

som strävar efter att vara billigare än fackhandeln, men inte billigast. Bo Heyman upplever att 

företaget idag befinner sig både i tillväxt- och mognadsfas. Mognadsfas eftersom 

butikskedjan funnits sedan 1918 och är relativt känt i Sverige och Norge. Clas Ohlson 

befinner sig dock även i en tillväxtfas eftersom expansionen endast intensifieras och nu till ett 

fjärde verksamhetsland Storbritannien med stor potential. Endast London beräknas har ett 

utrymme för ett 50-tal butiker. Konkurrensstrategierna utgår från tre grundpelare: pris, 

kvalitet och service. Priset ska vara lågt, det ska vara rätt kvalitet till kundernas olika behov 

samt god service med bra kundbemötande och generös kundtjänstpolicy. Medarbetarna utgör 

en fjärde grundpelare, dessa ska ha en rätt inställning och kompetens då dessa är Clas Ohlsons 

ansikte utåt.  

 

Situationsanpassningsteorin fokuserar även på företagets teknologi samt oberoende mellan 

olika enheter inom verksamheten. Clas Ohlson har inga egna tillverkningsavdelningar. Alla 

produkter köps in främst från Asien, men även från övriga Europa och Sverige som oftast 

massproduceras vilket ger ett lägre inköpspris och Clas Ohlson har möjlighet att erbjuda 

konsumenterna prisvärda produkter. Enbart inköpsavdelningen är indelad i fem olika 

avdelningar. Ola Aurtande upplever dock Clas Ohlson som en platt organisation med korta 

avstånd och öppna kanaler för kommunikation enheter emellan. Att verksamheten växer och 

antalet anställda endast ökar blir det dock svårare att hålla organisationen platt. När Clas 

Ohlson grundade verksamheten kände han alla medarbetare vid namnet, idag är detta inte 
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möjligt när antalet anställda har passerat 2000, men företaget karaktäriseras än idag av Clas 

Ohlson-andan som företagskultur. Denna präglar hela företaget och det är viktigt att bevara 

denna familjära företagskultur i en ständigt växande organisation eftersom den bidrar till att 

medarbetarna trivs och i längden även bidrar till ett starkt varumärke. Bo Heyman menar att 

det självfallet finns ett beroende mellan de olika enheterna inom Clas Ohlson, det handlar om 

ett enda stort samarbete avdelningar emellan. Kommunikationen är väldigt bra än idag trots 

företagets storlek. Det finns dock en risk att kommunikationen blir sämre ju större 

organisationen blir. 

 

Andra faktorer som påverkar företagens situationsanpassning är storleken på verksamheten 

och organisationsstrukturen. Storleken på Clas Ohlson fortsätter att växa och expansionen 

kommer enligt ledningen enbart att intensifieras. Idag finns Clas Ohlson i tre 

verksamhetsländer: Sverige, Norge samt Finland. Om två år kommer detaljhandelskedjan 

träda in i Storbritannien. Som följd av den växande storleken uppfattar Ola Aurtande att 

verksamheten blir allt mer standardiserad, fler manualer och riktlinjer utvecklas. Trots detta 

menar Ola Aurtande att Clas Ohlson är ett företag med stor tillit till dess medarbetare och stor 

flexibilitet förekommer där medarbetarna får fatta egna beslut utan att behöva ta alla regler 

som lag. Bo Heyman menar att det per automatik uppkommer fler standarder, rutiner och 

regler när ett företag växer och Clas Ohlson utgör inget undantagsfall. Det blir svårt i en stor 

organisation för alla medarbetare att veta exakt vad som ska och måste utföras, vilket 

underlättas när riktlinjer finns till förfogande. Det finns därmed även mindre utrymme för 

improvisation men Clas Ohlson försöker skapa ett forum så att en dialog kan föras. Trots att 

Clas Ohlson ständigt växer anses den än idag vara en platt organisation.  

 

Teorin framhåller att kunskaps- och observerbara faktorer utgör stor vikt för ett företags utfall 

och effektivitet. Clas Ohlson ser sina medarbetare som en viktig resurs, där alla anställda är 

lika viktiga. För att behålla medarbetarna kompetenta satsas det på löpande 

kompetensutveckling i form av internutbildning inom olika produktområden samt 

utbildningar inom säljande i butik, hälsa och friskvård, arbetsmiljö samt brandskydd. Clas 

Ohlson tillämpar ett incitamentsprogram där alla anställda får en form av resultatbaserad 

prestationslön. För butikssäljarna baseras den på butiksförsäljningen och erhålls en gång i 

månaden. För tjänstemännen baseras bonussystemet på koncernens resultat och betalas ut två 

gånger per år. Ola Aurtande berättar att grundlönen i de norska butikerna är cirka 30 % högre 

än de svenska, men prestationslönen är dock lägre än den svenska. Orsak och verkan 
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förhållandet av medarbetarna uppfattas på så sätt att Clas Ohlson väljer att tillämpa en väldigt 

generös kundtjänstpolicy gentemot sina kunder där mottot är ”hellre fria än fälla”. Bo 

Heyman berättar att de ekonomiska målen följs upp varje månad och då är det endast 

omsättning i fokus. Vidare slutför Clas Ohlson kvartalsbokslut som helst ska överträffas, 

antingen högre intäkter eller lägre kostnader.  Enligt Bo Heyman utvärderar Clas Ohlson inte 

de enskilda medarbetarnas prestation och hur väl dessa har nått uppsatta mål. Det finns 

däremot merarbetarsamtal och enkäter som görs med jämna mellanrum med syfte att 

utvärdera trivseln på arbetsplatsen.   

 

5.1.1 Situationsanpassningsstrategier 
Enligt Pehrsson kan företag vid etablering välja mellan fyra olika 

situationsanpassningsstrategier. Ola Aurtande och Bo Heyman anser att Clas Ohlson tillämpar 

strategierna standardisering och koncentration. Det är i princip ingen större skillnad mellan 

etablering av en svensk butik jämfört med en norsk butik, med andra ord tillämpas en hög 

grad av standardisering. Katalogen översätts direkt till norska och sortimentet är identiskt. 

Även hemsidan i Norge är identisk med den svenska. Det finns dock tillfällen vid kampanjer 

där produkterna som exponeras på förstasidan på kampanjbladet eller på hemsidan byts ut till 

produkter som anses lämpa sig mer för den norska marknaden. Verksamheten i sin helhet är 

dock identisk. Företagskulturen är detsamma, en platt organisation med öppna kanaler för 

kommunikation. Den nationella kulturen skiljer sig dock mellan grannländerna, där Ola 

Aurtande menar att norrmän är mer spontana individualister som jobbar mer flexibelt utan att 

begränsas av regler och manualer. Medan de svenska kollegorna är mer strukturerade vid 

arbete och därmed mindre flexibla. Detta kan kollegorna emellan ha något att lära sig av 

varandra. Etablering av Clas Ohlson-butiker sker främst i städer, i köpcentrum med centrala 

lägen och stort antal besökande. Första Clas Ohlson-butiken utanför Insjön öppnades i 

centrala Stockholm och den andra butiken i centrala Oslo. När städerna är ”mätta” etableras 

butikerna i andra hand i mindre städer. Det innebär en segmentpenetrering hos få segment i 

taget, vilket sker både på den svenska som norska marknaden. Etablering i de mindre städerna 

visade sig vara minst lika framgångsrikt som i storstäderna.  

 

Vid val av etableringsstrategi menar Bo Heyman att ett lönsamhetskrav ligger till grund. Det 

handlar om att etableras på platser som uppfyller lönsamhetskravet. Det finns en förväntan 
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från marknaden av aktieägarna som vill ha avkastning på insatt kapital. Strategierna måste 

även väljas utifrån vad verksamheten hinner i takt med. Det handlar inte om att ständigt fylla 

på med nya butiker, om organisationen inte hänger med fungerar det inte. Exempelvis måste 

centrallagret ständigt byggas ut för att klara av att tjäna antalet fler butiker. Även andra 

avdelningar som inköp, marknad, personal med mera får en högre arbetsbelastning. Alla dessa 

aspekter vägs samman och Clas Ohlson försöker skapa en balans mellan dessa.  

 

 

Segment penetration 

 
 Many segments  Divergence 
 
      Standardization Adaption 

          Clas Ohlson 
 Few segments  Concentration    

     Segment adaption 
      Less   More 

    Källa: Pehrsson (1996)  

  

Clas Ohlson har följaktligen tillämpat en hög grad av standardisering och koncentration vid 

etablering på den norska marknaden. Standardisering i form av en produktstrategi som 

innebär identiskt produktsortiment i alla svenska som norska Clas Ohlson-butiker. 

Koncentration eftersom företaget etableras med stor försiktighet och främst koncentration av 

butiker i de större städerna med stor befolkningsmängd. Denna etableringsstrategi tillämpas 

även på den inhemska marknaden.   

 

5.2 Hur finansieras globalisering? 
Enligt Donaldson, G. finns det tre metoder att finansiera globalisering; företag kan emittera 

aktier, använda sig av egna medlen alternativt ta ett lån. Ola Aurtande återger att Clas Ohlsons 

expansion enbart finansieras med egna medlen, inga lån tas. Detta bekräftas även av Bo 

Heyman. Clas Ohlson har stora likvida reserver. Utbyggnaden av centrallagret i Insjön är den 

största investeringen inom verksamheten och beräknas uppgå till flera hundra miljoner 

kronor. Ola Aurtande menar att Clas Ohlson kan överväga att ta lån vid behov. Det investeras 
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mellan 13 och 15 mkr att öppna en ny butik. I kostnaderna ingår varulager, utbildning till 

medarbetarna, inredning och inventarier med mera. Dessa uppbyggnadskostnader tjänar Clas 

Ohlson oftast in det första verksamhetsåret, uppger Bo Heyman. Vid öppning av en ny butik 

används främst kapital genererad från de existerande försäljningskanalerna butiker, postorder- 

samt Internetförsäljning, det vill säga egna medlen. Butiksexpansionen har krävt mycket 

kapital. Företaget ansökte om notering på Stockholmsbörsen 1999 för att bland annat 

underlätta kapitalbehoven. Efter 1999 har antalet butiker tilltagits enormt snabbt. När Clas 

Ohlson blev publikt innebar det även att företaget började använda sig av en extern 

kapitalkälla som ligger utanför ledningens kontroll. Clas Ohlson har finansierat 

globaliseringen med två metoder som stämmer in i Donaldsons teori, dessa är utnyttjandet av 

egna medlen samt emittering av aktier.  

 

5.3 Visioner, mål och strategier 
En vision är företagets framtidsbild som beskriver hur företaget vill utvecklas och vad som 

ska uppnås i framtiden. Ola Aurtande beskriver Clas Ohlsons uttalande: ”Vi ska sälja rejäla 

produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov” som företagets vision. Vidare menar 

han att denna präglar alla verksamhetsländer. Enligt teorin är det utifrån visionen affärsidén 

bildas samt mål och strategier utformas. Detta stämmer i praktiken där kunderna kan handla 

på Clas Ohlson till ett lägre pris än övriga fackhandeln. Det finns ett stort utbud till kunderna 

där allt från hemmafixaren till professionella yrkesutövaren kan välja på produkter i olika 

prisklasser samt kvalitet. Till följd därav har Clas Ohlsons uttalande en funktion som 

uppfyller kravet på ambition och fokus som uttrycker organisationens framtidsmål som den 

ständigt strävar efter. Bo Heyman menar att vision kan vara olika delar. Framförallt tänker 

han på Clas Ohlsons affärsidé när han hör begreppet vision och den genomsyrar alla 

verksamhetsländer. Vidare anser Bo Heyman att etableringsstrategin och arbetssättet 

gentemot kunder och medarbetare är likformig, vilket är viktigt.  

 

I årsredovisningen 2004/2005 skildras företagets vision väldigt brett; att utveckla en stark 

detaljhandelskedja med hög lönsamhet och god värdetillväxt för deras aktieägare. Därmed 

har visionen uppfyllt den legitimerande funktionen som enligt Roos et al innebär att övertyga 

organisationens viktigaste intressenter, bland andra kunderna och aktieägarna. Ola Aurtande 

menar dock att företaget inte varit så skickliga på att tydliggöra och förmedla målsättningen 
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för medarbetarna. Det finns budgetmål som framförs till de enskilda butikerna och mål på hur 

mycket försäljningen bör vara på, dessa framförs i sin tur till de enskilda butikssäljarna. Clas 

Ohlson är ett företag som håller låg profil och skryter ogärna vad de är bäst på eller att 

produkterna är bäst. Även Bo Heyman tror att det finns en risk att visionen inte alltid når ut 

till alla medarbetarna, men företaget försöker hela tiden integrera visionen med alla anställda. 

Beroende på vilken avdelning eller utbildning en medarbetare fått avgör hur visionen 

uppfattas av dem. Affärsidén är ändå viktigast. I samband med nyanställning får de nya 

medarbetarna en tvåveckors lång utbildning i Insjön om företaget och dess kultur med Clas 

Ohlson-andan i fokus. Om en anställd jobbar med framtidsfrågor tror Bo Heyman att visioner 

och strategier är tydligare än för de anställda som arbetar på centrallagret. Sedan skiljer sig 

visioner och strategier från avdelning till avdelning, då olika delmål har sätts upp.  

5.4 Kulturskillnader 
Enligt Hofstede förekommer det kulturskillnader mellan svenskar och norrmän, trots den 

geografiska närheten och likheter i språket. De största kulturskillnaderna ligger i måtten UAI 

som fokuserar på toleransnivå av osäkerhet och tvetydighet samt LTO som förklarar i vilken 

utsträckning ett samhälle utövar framtidsorientering framför ett historiskt eller kortsiktigt 

perspektiv. Norge har ett högre UAI men lägre LTO. Det indikerar att norrmän har en låg 

tolerans för osäkerhet och hög tolerans för förändring utan hänsyn till traditioner och 

långsiktiga relationer. Det är svårt utifrån fallet med Clas Ohlsons etablering i Norge hur 

dessa kulturella skillnader förhåller sig. Det kan dock konstateras att Ola Aurtande upplever 

en större skillnad mellan svenskar och norrmän än Bo Heyman. Han anser att det är skillnader 

i arbetssättet där norrmännen är mer flexibla och spontana, medan svenskar ständigt arbetar 

efter regler och manualer. Detta kan stämma överens med Hofstedes forskning om skillnader 

mellan svenskar och norrmän, som i detta fall skulle innebära att Clas Ohlson ses som en 

säker verksamhet, vilket har underlättat dess etablering på den norska marknaden. Bo 

Heyman menar istället att skillnaden mellan arbetssättet, företagskulturen samt 

organisationsstrukturen är detsamma i båda verksamhetsländerna. Norrmännens stora 

mottagande av Clas Ohlson indikerar att de ser företaget som strukturerad verksamhet 

eftersom det förekommer låg tolerans av osäkerhet, av exempelvis ostrukturerade situationer. 

Ola Aurtande framhåller att det är stora likheter mellan svenska och norrmän gällande gör det 

själv-aktiviteter och Clas Ohlsons koncept är just av denna verksamhet. Norrmännens höga 

tolerans för förändring underlättar även för nya företag att etableras på den norska marknaden, 

att konceptet passar norrmännen är endast en fördel. 

 52



6. Kritisk granskning 

Detta kapitel avser att presentera en kritisk granskning av uppsatsens innehåll och resultat.  

Både validitet och reliabilitet kopplas till frågan om en forsknings precision. Precision 

beträffande att forskaren besvarat frågeställningarna och uppfyllt syftet. 

 

6.1 Validitet 
Validitet innebär giltighet. Det handlar om precisionen i de frågor som ställs, de data som 

insamlas och de förklaringar som presenteras. Oftast har det att göra med de data och den 

analys som används i forskningen. Begreppet validitet hänvisar till kvaliteten i data och 

förklaringar och om de är sanningsenliga eller inte. Anspråk på validitet innebär att forskaren 

i efterhand måste bevisa att de data och analyser som genomförts är relevanta och verkliga. 59 

Med validitet avses även att man som forskare mäter det man avser att mäta. Om forskaren 

exempelvis vill mäta ett lands storlek, kan måttet vara kvadratmeter. Det finns olika 

mätningsmetoder, men varje metod i sig är giltig om den mäter vad den utger sig att mäta. 60

 

Syftet med denna studie är att undersöka om Clas Ohlson AB haft tendenser att 

situationsanpassa verksamheten vid etablering på den norska marknaden. Författaren anser att 

uppsatsen har en relativt hög grad av validitet och att de valda undersökningsmetoderna har 

resulterat i ett gediget material ur validitetssynpunkt. För att belysa olika aspekter av 

situationsanpassning har en tillämpning av utvalda teoribildningar sammankopplats med de 

empiriska data som insamlats med avsikt att besvara syftet. Sammankopplingen underlättades 

genom formulering av intervjufrågor som var direkt relaterade till teorierna.  

 

Intervjurespondenterna var hjälpsamma och samarbetsvilliga vid intervjutillfällena och vid 

intervjuerna förekom ingen stress eller tidspress. Vidare var intervjufrågorna av öppen 

karaktär vilket troligen upplevdes ge större utrymme för respondenterna att besvara spontant, 

utan begränsningar och intervjuaren kunde även vid behov förklara frågornas innebörd för att 

undvika missförstånd, vilket stärker validiteten. Det kan dock finnas en risk att förklaring av 

                                                 
59 Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter 
60 Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod 
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frågorna medför en vägledning av vad intervjuaren förväntar sig få för svar, vilket kan ha 

förorsakat en lägre validitet i undersökningen. På grund av begränsade möjligheter till 

generaliseringar av fallstudiens resultat kan detta medföra en lägre validitet. Det bör dock 

betonas att syftet med denna studie inte är generaliseringsmöjligheter, utan att läsaren ska få 

en djupare förståelse för det undersökta fenomenet samt ta lärdom av den.  

 

 

6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och har att göra med metoderna för datainsamling och 

intresset av att de ska vara stabila och inte förvränga forskningsfynden. Oftast är reliabiliteten 

förknippad med de metoder och tekniker som använts vid datainsamling. Reliabilitet hänvisar 

till forskningsprocessens förmåga att ge resultat som varierar från tillfälle till tillfälle, och som 

inte varierar beroende på vem som genomför forskningen. Det är ingen mening att producera 

resultat som är tillförlitliga med felaktiga, det är viktigt att data både är tillförlitliga och 

riktiga. 61 Vidare kan det konstateras att vid låg reliabilitet hos ett mätinstrument och därmed 

låg reliabilitet på måttet, så medför det även att validiteten blir låg. God reliabilitet är 

nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för god validitet. Forskaren kan med andra ord 

erhålla en mycket hög validitet, men ändå sakna validitet. 62

 

Reliabiliteten kan anses vara relativt hög eftersom båda intervjurespondenterna besvarade de 

ställda frågorna spontant utan förberedelser. Vidare är respondenterna båda personer med lång 

erfarenhet inom företaget som innehar värdefull information om det undersökta ämnet. Svaren 

de båda lämnade kompletterade och överlappade varandra, vilket stärker reliabiliteten i de 

insamlade data. Den insamlade data var aktuell för undersökningssyftet men informationen i 

årsredovisningar från år 1985 fram till 1998 var dock begränsat men tillräcklig, eftersom Clas 

Ohlson AB inte förrän 1999 börsnoterades på Stockholms Fondbörs.   

 

                                                                                                                                                         
61  Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod 
62 Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter 
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6.3 Källkritik 

De källor som har använts under skrivandets gång utgörs till större delen av tryckta källor i 

form av böcker, artiklar samt årsredovisningar. De teorier som tillämpats gällande 

situationsanpassning kan kännas vara subjektiva, i det avseendet att teorin antar att en 

anpassning ska förekomma när företag etableras utomlands. Teorin har kompletterats med 

ytterligare en teori om situationsanpassningsstrategier som dock inte förutsätter att företag 

behöver anpassas vid etablering utanför hemmamarknaden. De artiklar som har använts 

behandlar andra synvinklar av situationsanpassning, som motsäger att anpassning är det 

optimala alternativet för företagen.  

 

Årsredovisningar kan oftast ses som ett marknadsföringsverktyg från företagen perspektiv. 

Clas Ohlson bör inte vara ett undantag. I årsredovisningarna beskrivs alla aspekter ur en 

positiv synvinkel. Det kan exempelvis nämnas att det i årsredovisningar alltid börjar med 

”Clas Ohlsons positiva utveckling fortsätter”, trots att omsättningen är lägre än föregående 

års omsättning. Det förklaras oftast av expansionen som kräver mycket kapital och de extra 

kostnaderna som uppstår till följd av expansionen. Det bör dock framhållas att Clas Ohlson 

under sina verksamhetsår sedan 1918 alltid gått med vinst.  

 

De intervjurespondenter som intervjuades var båda anställda på företaget som kan verka 

subjektiva på grund av deras befattning samt långa anställning inom företaget. Detta kan 

försvaras med att frågorna som formulerades till intervjuerna inte var av känslig karaktär. Det 

var inga frågor som på något sätt skulle framställa företaget i dålig dager. Med den 

anledningen bör svaren ha varit ärliga och gedigna utan förvrängningar av verkligheten.  
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7. Slutsats 
Slutsatsen ämnar besvara syftet som formulerats i inledningsavsnittet. För att underlätta för 

läsaren presenteras syftet ånyo: 

  

Syftet med denna studie är att analysera hur Clas Ohlson AB har situationsanpassat sin 

verksamhet i avseendet på dess visioner, mål och strategier vid etablering på den norska 

marknaden.  

 

Clas Ohlson grundades 1918 i Insjön med postorderverksamhet och inte förrän 1989 

öppnades butiken på Hamngatan i centrala Stockholm, den första utanför Insjön. En stor del 

av varumärkets igenkännande är den årliga produktkatalogen som har nått en kultstatus bland 

den trogna kundkretsen. Etableringsstrategin är att öppna butiker i centrala lägen i storstäder 

och vidare till större tätorter. Denna etableringsstrategi har visat sig ett framgångsrikt koncept 

som även tillämpats på den norska marknaden. Det finns paralleller som kan dras mellan den 

svenska och norska expansionen. Även expansionen i Norge började med 

postorderverksamhet 1985 för att förvärva en kundstock samt öka varumärkets igenkännande, 

dessutom gavs Clas Ohlson-katalogen ut även på norska. De situationsanpassningsstrategier 

Clas Ohlson tillämpat på den norska marknaden är standardisering av verksamheten samt 

koncentration i ett fåtal segment. Expansionen i Sverige och Norge har skett med stor 

försiktighet, med lång tids postorderverksamhet innan försäljningen övergick till fysiska 

butiker.  

 

En övergripande slutsats är att Clas Ohlson inte behövt situationsanpassat verksamheten i 

Norge. Det framgår av intervjupersonerna att verksamheten inte behövts anpassats till de nya 

förhållandena i Norge på grund de stora likheterna till de svenska omständigheterna. De 

visioner, strategier och mål som Clas Ohlson har genomsyrar alla verksamhetsländer. Det 

förekommer dock mindre anpassningar av produktsortimentet på grund av gällande lagar och 

regler samt olikheter i kundpreferenser. Trots att Clas Ohlson internationalisering bestrider de 

teoretiska ansatserna om situationsanpassning har deras koncept visat sig vara framgångsrika. 

Det kan ifrågasättas huruvida Clas Ohlson endast har turen med sig eller om deras expansion i 

hög grad varit välplanerad.  
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Många faktorer indikerar att det senare alternativet är det riktiga. I samband med utvidgning 

av verksamheten till Norge förvärvades Håkan Thylén som VD, som tidigare varit med 

IKEA: s etablering utanför Sverige. Vidare var den geografiska närheten och likheter i språket 

faktorer som avgjorde en utvidgning till Norge. Det var logisk följd att Norge kom att bli det 

andra verksamhetslandet. Den starka företagskulturen med djupt inpräntade traditioner med 

Clas Ohlson-andan i spetsen är bidragande faktorer som lett till en framgångsrik etablering i 

Norge. Det kan även ifrågasättas varför Clas Ohlson inte situationsanpassat verksamheten. 

Den enkla orsaken torde vara att det inte fanns ett sådant behov. Om Clas Ohlson hade 

situationsanpassat verksamheten i Norge, hade försäljningen gått ännu bättre? Hur hade den 

anpassning gestaltat sig? 
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 
ALLMÄNT 

1. Berätta närmare om dig själv och din roll inom organisationen. 

2. Berätta allmänt om expansionen till Norge.  

3. Anser du att Clas Ohlson har behövt anpassats till de nya förhållandena i Norge? Om 

ja, i vilket avseende och till vilken utsträckning?  

4. Vilka skillnader och likheter finnas i det norska dotterbolaget jämfört med det svenska 

moderbolaget? 

- Organisationens struktur och uppbyggnad  

- Företagskultur 

- Arbetssätt 

5. Hur skulle du beskriva Clas Ohlsons expansion? Kommer den att vara fortsatt intensiv 

i framtiden? 

6. Hur finansieras expansionen?  

7. Butiksexpansionen går väldigt snabbt framåt, vilka möjligheter och risker ser du med 

det? ”Glömmer” ni bort de äldre butikerna när ni ständigt öppnar nya? 

 

SITUATIONSANPASSNINGSTEORIN (THE CONTINGENCY THEORY) 

8. Hur ser den externa miljön ut för Clas Ohlson i Norge? 

- Karaktäriseras den av säkerhet eller osäkerhet? 

- Anses den vara enkel eller komplex? 

9. Vilka konkurrensstrategier tillämpar Clas Ohlson? Vilka strategiska mål har satts upp? 

- Tillämpar Clas Ohlson lågkostnads- eller differentieringsstrategi? 

- Var befinner sig Clas Ohlson i en produktlivscykel? Tillväxt-, mognads- eller 

avtagningsfas?  

10. Hur ser Clas Ohlsons teknologi och oberoende ut? 

- Vilken utformning har produktionsprocessen? 

- Hur stort är beroendet mellan olika enheter? 

11. Hur ser organisationsstrukturen ut?  

- I vilken utsträckning påverkar Clas Ohlsons växande storlek rutinerna inom företaget? 

- Blir det mer eller mindre standardiserat? 
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12. Vad har du för uppfattning om Clas Ohlsons kunskaps- och observerbara faktorer? Det 

vill säga:  

- Hur utvärderas prestationen och hur väl ni uppnått målsättningen? 

- Hur väl uppfattas orsak och verkan förhållandet av medarbetarna? 

 

SITUATIONSANPASSNINGSSTRATEGIER 

13. Vilka strategier tillämpades vid etablering i Norge? Har de varit densamma genom 

åren?  

14. Vad ligger till grund när vid val av strategi?  

15. Delas strategierna in i olika nivåer? Om ja, vilka är dessa? 

16. Var anser du Clas Ohlson befinner sig i denna figur avseendet etableringen i Norge? 

Vad talar för den positionen?  

 

Segment penetration  

 
 Many segments  Divergence 
 
      Standardization Adaption 

 
 Few segments  Concentration    

     Segment adaption 
      Less   More 

Källa: Pehrsson (1996)  
 

VISIONER OCH MÅL  

17. Vad är Clas Ohlsons vision? Genomsyrar den alla verksamhetsländerna? Eller har den 

omvandlats i Norge? 

18. Hur har man förtydligat visionen och skapat enighet om den mellan medarbetarna 

inom hela organisationen? 

19. Tillämpas ett balanserat styrkort inom Clas Ohlson? Om ja, hur tillämpas det?  

20. Hur ser målsättningen ut på den norska marknaden jämfört med den svenska? 
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Bilaga 2 

Bilder från Oslo  
 
Ingången till Clas Ohlsons första butik i Norge placerad på Torggatan i centrala Oslo: 

 

  
 

Ola Aurtande, VD för Clas Ohlson AS i Norge, guidar mig runt i butiken:  
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Bilder från Insjön 
 

Insjöbutikens ingång:  Utställningspaviljong av 

postorderföretaget Åhlén & Holm:

  

 

  
 

 

 

 

Clas Ohlsons huvudkontor i Insjön med butikslokal: 
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Centrallagret i Insjön – hela koncernens logistiknav: 

  
 

Leveranser till olika butiker:  Varor på rullande band: 

  
 

Höglagret med datoriserad styrning:  
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