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Executive summary

Danish Design Made Somewhere Else.

An Analysis of How Target Consumers Relate to Fritz Hansen’s Outsourcing of

Production.

According to Danmarks Statistik1, an increasing number of Danish companies continue to make

use of the option to outsource parts of their business. This is seen with the larger Danish brands

such as Royal Copenhagen, Georg Jensen, Kähler, Gubi and Fritz Hansen. But how does this affect

the Danish design legacy and what do the target consumers think about it? When these Danish

design brands choose to move parts of their business outside Denmark, is the design and their

products then still Danish? And what happens to “Made in Denmark”?

In July 2012, Fritz Hansen A/S announced that they were going to outsource the last of their

Danish production to Poland. This decision was mainly based on economic reasons because of the

regulatory framework in Denmark, such as strikingly high fees on electricity and water, and other

taxes, as stated by CEO Jacob Holm in the only interview provided to the press. As the new spread,

many experts expressed their concern in the Danish press, commenting on whether the strategic

choice of Fritz Hansen A/S was the right one and how the initiative would affect the Danish design

classics.

The purpose of this master thesis is to bring attention to the Danish target consumers of Fritz

Hansen A/S furniture and study their behaviour when introduced to the outsourcing strategy. The

target consumer in this thesis is an interpretation of private consumers, who own one of more

furniture pieces from Fritz Hansen A/S while also being a part of their target group. The research is

built on qualitative interviews to explore and understand Fritz Hansen A/S’ target consumers in

the Danish consumer market. 11 participants were carefully chosen based on the saturation

criteria. This means the interviews were conducted until new participants began repeating other

participant’s answers and thereby achieving saturation. The participants were selected according

1 Danmarks Statistik (2012): ”Hver femte virksomhed outsourcer til udlandet”
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR644.pdf;



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

Side 3 af 122

to specific principles to reflect Fritz Hansen A/S’ target group. The interviews were conducted in

accordance with the interview guide, to ensure that every stage was carried out properly, from

establishing a comfort zone to debriefing and thanking the participant.

The findings indicate that the target consumers of Fritz Hansen A/S have a common outlook on

the outsourcing activities: They agree that “Made in Denmark” is a mark of quality. Furthermore,

they share the concern that the quality of the furniture will not be able to meet the Danish

standards when produced outside Denmark. Moreover the participants question the credibility of

the Fritz Hansen A/S brand. In the beginning of the interviews, they had a common and very

positive perception of the brand, but when introduced to Fritz Hansen A/S’ plans of outsourcing,

they suddenly had a change of attitude. Further in the study, the participants unintentionally

divided themselves into two groups characterizing the difference in relationship branding. The

groups differed in preferences of relationship drivers, as to why they chose to carry on being

brand ambassadors.

This master thesis analyses Fritz Hansen A/S’ corporate identity, image, reputation and brand, to

study how outsourcing affects these dimensions. Based on primary and secondary research, the

results clarify how Fritz Hansen A/S’ identity and brand are affected negatively by their chosen

strategy and how their target consumers distance themselves from the brand. The results of the

analyses are particularly useful in underlining the importance of the brand relationship. When Fritz

Hansen A/S made the choice to outsource the production, they failed to communicate the

strategy properly to their stakeholders. This will in turn affect their corporate identity and

reputation, because the image perception has changed. These changes affect the company, as

their target consumers now have to reassess their relationship with and understanding of Fritz

Hansen A/S’ brand.
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1 Indledning

Ifølge en rapport offentliggjort af Danmarks Statistik er det hver femte danske virksomhed, der

outsourcer til udlandet (2012). ”Outsourcingen ligger dermed på samme niveau som i den

væsentligt længere periode 2001-‐2006, hvor danske virksomheder lå i front inden for EU med

outsourcing til udlandet” (Danmarks Statistik, 2012). Store danske brands som Royal Copenhagen,

Georg Jensen, Kähler, Gubi og Fritz Hansen flytter dele eller hele produktioner til udlandet (Olsen,

2012). Historiker og lektor på CBS, Martin Jes Iversen siger: ”Globaliseringen har den effekt, at

flere og flere produkter bliver sammensat af komponenter fra mange forskellige lande, og i nogle

tilfælde er forbrugerne ligeglade med oprindelsesland, men ikke når det handler om

livstilsprodukter” (Olsen, 2012).

Danmark må indse, at ikke mange virksomheder flytter hjem igen: ”For hver 100 danske

virksomheder er der 17, der outsourcer aktiviteter -‐ og 1,8, der flytter dem hjem igen, siger

specialkonsulent Michael E. Nielsen fra Danmarks Statisk” (Ritzaus Bureau, 2013). Der er

forskellige måder, hvorpå danske virksomheder kan blive en del af globaliseringen via outsourcing.

Men i en sådan proces er det essentiel at overveje, hvordan forbrugeren vil reagere. Efter det er

blevet offentliggjort at Royal Copenhagen og Fritz Hansen har besluttet at outsource deres

produktion, har der været stort oprør i den danske presse, hvor flere eksperter understreger, at

det i sidste ende vil gå ud over den danske design tradition og ideudvikling. Samtidig vil det

uundgåeligt påvirke forholdet mellem forbruger og brand, der nu står overfor, at skulle revurdere

deres brandrelation, og om de kan leve med at købe dansk design ”made somewhere else”.

Designer og forfatter til bogen ”Dansk design” siger: ”Det er ikke sikkert, at udflytningen får

konsekvenser på salget her og nu, men på lang sigt kan udflytninger få store konsekvenser (…) Det

ser fint ud på papiret, at man flytter produktionen ud, men der ryger noget med. Viden forsvinder.

Til sidst er der ikke andet end navnet tilbage.” (Olsen, 2012).

Problemfeltet kan skitseres i forskellige perspektiver, men de vigtigste elementer er forbrugerne

og virksomheden. Hvad gør denne udvikling ved de danske designklenodier fra forbrugerens

synsvinkel? Og hvordan forholder forbrugerne sig til det? Hvad er det, der driver relationen
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mellem forbruger og brand? Det er spørgsmål, der er skitserer rammen for nærværende

afhandling, som er bygget op omkring corporate identity og brand relationship.

1.1 Problemfelt

Når en virksomhed, der producerer danske designklassikere, træffer beslutning om at outsource

sin produktion til udlandet, sker der automatisk en forandring. Forandringen vil afspejles i

virksomhedens corporate identity og brand. Ved en sådan udvikling er det fundamentalt, at

virksomheden overvejer, hvorledes det vil påvirke forbrugeren. Forbrugernes holdning til

udviklingen vil komme til udtryk i deres opfattelse og relation til virksomheden, som afspejles i

image, reputation og brand relationship. Nærværende afhandling vil fokusere på virksomheden

Fritz Hansen A/S’ (benævnes efterfølgende som FH) valg, om at outsource produktionen til

udlandet.

Ifølge Birkigt og Stadler (Cornelissen, 2011: 61-‐62) er en virksomheds corporate identity bygget op

af tre grundelementer (symbolism, communication og behaviour), men hvad sker der, når

virksomheden pludselig ændrer på et af disse elementer. Og hvordan kommer det til udtryk i

image og identity? Vha. af en kvalitativ forbrugerundersøgelse vil afhandlingen beskæftige sig

med, hvilke konsekvenser det vil have for FHs corporate identity, image og reputation? Hvordan

deres forbruger reagerer i forhold til brand relationship? Hvor stærkt er båndet mellem FH og

forbruger, og hvad er det, der driver relationen?

Med udgangspunkt i relevante teorier til at analysere ovenstående samt udførelse af kvalitativ

forbrugerundersøgelse bygget om omkring FHs målgruppe er formålet med denne afhandling, at

kunne vurdere følgende problemformulering.

1.2 Problemformulering

Hvordan forholder FHs forbrugere sig til, at FH outsourcer deres produktion?

• Hvilke konsekvenser har det for FHs corporate identity, image og reputation?

• Hvordan påvirker det relationen mellem FHs brand og deres forbrugere?
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1.3 Afgrænsning

Afhandlingen vil udelukkende fokusere på det danske B2C marked. Endvidere er den udvalgte

populationen til forbrugerundersøgelsen indskærpet til at afspejle FHs målgruppe og dermed ikke

alle danske forbrugere. Pga. risiko for at blive påvirket af FHs subjektive holdning til deres

outsourcing, tages der ikke kontakt til virksomheden.

Analysens omdrejningspunkt er FH og ikke dennes konkurrenter eller andre lignende

virksomheder. Endvidere er researcher opmærksom på, at FH huser møbelarkitekter fra flere

lande, men der refereres kun til de dansk designede møbler.

Det skal understreges, at der ikke udføres økonomisk analyse af nogen art for at vurdere

resultaterne af FHs outsourcing. Derudover afgrænses afhandlingen fra at beskæftige sig med

selve landet, hvor produktionen flyttes til og deraf heller ikke andre oprindelseslande eller

holdninger hertil.

1.4 Struktur og læsevejledning

Afhandlingens struktur er opbygget ud fra nedenstående model 1. De enkelte afsnit er inddelt i

kronologisk rækkefølge.

Indledning og metode giver en introduktion til læser om, hvad afhandlingen handler om, og

hvorfor den er relevant. Afsnittet indeholder endvidere redegørelse af problemfelt, afgræsning

samt problemformulering. Metodeafsnittet introduceres med en model, som giver overblik over

hele afsnittet. Efterfølgende kortlægges den videnskabsteoretiske tilgang og paradigme. En

afklaring af de begreber, afhandlingen er bygget op om. Hvorefter der følger en grundig

gennemgang af det teoretiske felt og primære dataindsamling. Alle teorier, modeller (inkl.

begreber) og citater anvendes, så vidt det er muligt, ved oprindelig betegnelse og oversættes ikke.

Fritz Hansen og danske møbelklassikere giver indsigt i virksomhedens historie, målgruppe og

brand samt en redegørelse for deres valg af outsourcing. Dernæst forklares relevansen af begrebet

danske møbelklassikere for afhandlingens problemfelt.
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Research præsenterer de reducerede resultater fra den primære dataindsamling, som inddeles i

samme temaer, som er gjort ved interviewguiden.

Analyse og diskussion sammenholder den benyttede teori med research resultaterne for at

analysere og diskutere afhandlingens problemstilling. Der anvendes ligeledes sekundær data for at

styrke analysen.

Konklusion er afslutningen på afhandlingen, som besvarer problemformuleringen og

sammenfatter hele afhandlingen. Endvidere fremsættes en perspektivering.

Model 1: Opgavestruktur
Kilde: Egen tilvirkning

Introdukson og
metode

Fritz Hansen og
danske

møbelklassikere
Research Analyse og

diskussion Konklusion
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2 Metode og teori

Følgende afsnit skal give indsigt i hvilke teorier og metoder, som afhandlingen struktureres ud fra.

Første del belyser den videnskabsteoretiske del af afhandlingen, dernæst uddybes det teoretiske

felt, som afsluttes med en forklaring af teoriernes sammenhæng. Afslutningsvis specificeres den

metode, der er brugt til afhandlingens forbrugerundersøgelse. Dette er illustreret i følgende

model.

Model 2: Overblik over metode og teori
Kilde: Egen tilvirkning

Der findes forskellige teknikker til at genere information, som kan anvendes til den givne

problemstilling. I nærværende afhandling er det primære formål at få indsamlet relevant

datamateriale, som kan anvendes til videre bearbejdning, således der kan drages slutninger og

resultater. Det er nødvendigt med såvel primære som sekundære data, for at kunne analysere

problemstillingen tilfredsstillende. Ved primære data forstås de kvalitative data indsamlet vha. en

forbrugerundersøgelse, som er yderligere uddybet i metodeafsnittet (afsnit 2.4). De sekundære

data er Danmarks Statistik, relevant pressemateriale og FHs hjemmeside (uddybes i afsnit 2.5:

Sekundær empiri). Bibliografien er udført efter APA-‐metoden 2 femte edition (American

Psychological Association, 2014), og alle kilder er samlet vha. Refworks3 (Proquest Refworks,

2014).

2 American Psychological Association. Referencesystem til ordning af tekstreferencer og bibliografier.
3 Refworks: Et online program til at samle og gemme referencer.
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2.1 Videnskabsteori

Der tages udgangspunkt i det fortolkningsvidenskabelige paradigme, idet ovenstående

problemformulering kræver en undersøgelse og forståelse af FHs forbrugere. Den

videnskabsteoretiske tilgang vil derfor ligeledes være af hermeneutisk karakter.

”Hvor naturvidenskaberne er lovmæssigheds-‐ og forklaringssøgende

(nomotetiske) på basis af eksperimentelle iagttagelsesmetoder, er

åndsvidenskaberne orienteret mod dybtgående og indlevende forståelse

af unikke fænomener på basis af hermeneutisk fortolkning (ideografisk)” (Launsø &

Rieper, 2005: 58).

Det fortolkningsvidenskabelige paradigme har den grundlæggende anskuelse, ”(…) at viden og

indsigt i sociale forhold nødvendigvis må bygge på forståelse og indlevelse i de sociale fænomener,

der undersøges” (Launsø & Rieper, 2005: 58). Dette afspejles i denne afhandling vha. de kvalitative

forskningsinterview, og det teoretiske felt opbygget af udvalgte teorier, der bidrager til forståelsen

af det, der undersøges. ”Det centrale er at indfange menneskers beskrivelser af de opfattelser og

indsigter, de har” (Launsø & Rieper, 2005: 59), som gøres med inspiration i spejlkriteriet ved

udformning af spørgeguiden til den primære dataindsamling. Spejlkriteriet betyder, at enkelte

spørgsmål giver informanter mulighed for at spejle sig i svarkategorierne og dermed frembringe

lejlighed til ”(…) at aktørerne i det udforskede felt kan genkende sig selv og de fortolkninger, som

forskeren fremlægger (…) (Lynes & Andrachuk, 2008: 59), men uden at overskride nogens

selvforståelse. Det er researchers opgave, at fortolke de indsamlede data vha. forståelse,

indlevelse og brug af dertil udvalgte teorier.

Hermeneutik betyder fortolkning, hvilket komplimenterer det fortolkningsvidenskabelige

paradigme. Endvidere understøtter det researchers ønske om, at kunne fortolke og forstå både

den primære og sekundære empiri. Ifølge Fuglsang, Olsen og Rasborg (2013) vil en hermeneutisk

analyse inden for samfundsvidenskaberne typisk repræsentere to former for forskningsteknikker:

• ”Interview (samtale og dialog). Kvalitative analyser søger via dialogform
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indsigt i de sociale aktørers praksis, forståelseshorisont, handlinger og

fællesskaber. Det er samtalen, som er i centrum, og det er i samtalen,

at meningsfuld viden opstår.

• Fortolkning af historiske og nutidige dokumenter. Det, teksten siger os, forstår

vi på baggrund af vores egen historiske kontekst og situation” (Fuglsang et al., 2013:

321).

Deraf anses det grundlæggende i hermeneutisk forståelse, at objektiv undersøgelse ikke er mulig.

Dette grundet den forforståelse, som er et centralt begreb inden for hermeneutikken. Det

betyder, at indsamling og fortolkning af researchresultater vil bære præg af researchers egen

forforståelse. Alligevel modargumenteres der for det i indsamling af primær empiri, for at kunne

fastslå, at researcher er bevidst om den videnskabsteoretiske tilgang, men alligevel forsøger at

forholde sig så objektivt som muligt for ikke at kontaminere dataindsamlingen. Dette kan anskues

vha. den hermeneutiske cirkel, som lader researchers forforståelse ændre sig i takt med at denne

opfanger ny viden. ”Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del

og helhed. Delen kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i

kraft af delen” (Fuglsang et al., 2013: 292). Researcher går derfor til forskningen med én

forforståelse, hvorefter denne kan ændres, og udvikles i løbet af dataindsamling.

Metoden er induktiv, som er en effekt af den overvejende subjektive tilgang ovenstående

paradigme og videnskabsteoretisk ståsted medfører. Undersøgelsesteknikken er kvalitative

forskningsinterview og instrumentet er researcher selv (uddybes i afsnit 2.4: Primær empiri). Igen

må det understreges at trods den subjektive indgangsvinkel, forsøger researcher at være

opmærksom på at forholde sig så objektivt som muligt under indsamlingen af de primære data.

2.2 Begrebsafklaring

Her defineres følgende termer: corporate identity, corporate image, corporate reputation og

brand. Dette er for at udelukke misforståelser i relation til brug af termerne, der fungerer som

grundsten i nærværende afhandling. Definition af termerne foretages med inspiration fra
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Cornelissen (2011) og Heding, Knudtzen og Bjerre (2009). Ligeledes forklares afhandlingens brug af

begrebet forbrugere.

Corporate identity er den måde virksomheden opfatter sig selv på, og hvorledes de ønsker

omverdenen skal opfatte dem på. Det er valg af farver, logo, ord, design mv., som de

kommunikerer ud til virksomhedens interessenter. ”The profile and values communicated by an

organization. The character a company seeks to establish for itself in the mind of its stakeholders,

reinforced by consistent use of logos, colours, typefaces, etc.” (Cornelissen, 2011: 254-‐255).

Corporate identity ligger sig op af organizational identity og corporate personality, men disse

begreber afspejler intern kultur og værdier, der findes iblandt virksomhedens medarbejdere, og

dækker derfor ikke over samme begreb, og inddrages ikke i afhandlingen.

Corporate image betegner den måde virksomhedens interessenter og omverden opfatter

virksomheden på. ”The way a company is perceived, based on a certain message and at a certain

point in time. The immediate set of meanings inferred by an individual in confrontation or response

to one or more signals from or about a particular organization at a single point in time”

(Cornelissen, 2011: 255).

Corporate reputation læner sig op af corporate image, da det er interessenternes opfattelse af

virksomhedens image og kommunikation over længere tid. ”An individual’s collective

representation of past images of an organization (induced through either communication or past

experinces) established over time” (Cornelissen, 2011: 255).

Brand er gennem årene blev defineret på mange måder og tit har selve definitionen en tæt

relation til forfatter eller reseachers formål med brugen af begrebet. I 1960’erne definerede The

American Marketing Association (AMA) brandet som: ”A name, term, sign, symbol or design, or a

combination of them which is intended to identify the goods or services of one seller or a group of

sellers and to differentiate them from those of competitors” (Heding et al., 2009: 9). I denne

afhandling er AMAs definition meget præcis i forhold til brug af begrebet, dertil skal tilføjes, at

brandet vurderes i lyset af personality-‐ og relationship branding.
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Forbrugerne/kerneforbrugerne defineres i afhandlingen som private forbrugere/kunder, der har

købt og/eller ejer et eller flere møbler fra FH. Endvidere klassificeres de som FHs målgruppe

(målgruppe uddybes i afsnit 3.2).

2.3 Teoretisk felt

I det følgende uddybes det teoretiske felt, som er de teorier, der benyttes til afhandlingens

analyse. Det er vigtigt at understrege, at perspektivet for afhandlingen er forbruger og brand.

Analysen opbygges på baggrund af afhandlingens problemstilling og vha. teorier, der beskæftiger

sig med corporate identity, corporate image og corporate reputation samt det brandperspektiv,

der findes i personality branding og relationship branding (relationship mellem forbruger og

brand). Udvalgte teorier er med til at definere FHs brand og corporate identity samt tegne et

billede af forbrugerens relation til samme.

2.3.1 Corporate identity, corporate image og corporate reputation

Afhandlingen beskæftiger sig i høj grad med corporate identity, image og reputation. Dette er for

at kunne skildre forskellen på begreberne samtidig med at belyse, hvorledes forbrugeren

forholder sig til FHs brand, når virksomheden ændres i den forstand, at deres produktion af

danske møbelklassikere flyttes ud af Danmark. Disse begreber analyseres vha. tre perspektiver:

Birkigt og Stadler med Model of Corporate Identity(Cornelissen, 2011: 62), Hatch og Schultz med

The Corporate Branding Toolkit (Hatch & Schultz, 2001), og Kapferer med Identity Prism(Kapferer,

2008: 183).

2.3.1.1 Birkigt og Stadler -‐ Model of Corporate Identity

”The German corporate design specialists Birkigt and Stadler proposed one of the first models of

corporate image management” (Cornelissen, 2011: 61). Ifølge Birkigt og Stadler er corporate

identity opbygget af tre egenskaber: symbolism, communication og behaviour (se model 3).

Symbolism er virksomhedens logo og farver mv. Communication er alle former for kommunikation

fra virksomheden som events, reklame, sponsorering mv. Behaviour repræsenterer
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virksomhedens handlinger og opførsel fra alle medarbejdere, der har kontakt til interessenter

(Cornelissen, 2011: 61).

Model 3: Model of Corporate Identity
Kilde: Corporate Communication -‐ A Guide to Theory and Practice (Cornelissen, 2011: 63, fig. 4.1)

Endvidere karakteriserer Birkigt og Stadler corporate personality som ”(…) the notion of core

values in the organization’s culture, mission and vision (…)” (Cornelissen, 2011: 62), og her er det

vigtigt at kunne adskille corporate personality fra corporate identity. Som tidligere nævnt minder

de begreber om hinanden. Forskellen er, at corporate personality repræsenterer det mest

dybdegående niveau ved en virksomhed, som ikke nødvendigvis er håndgribeligt, men kan være

det. Det er de dybdegående mønstre mellem medarbejdere, virksomhedens sjæl og kerneværdier.

Corporate identity er i stedet den håndgribelige manifestation af corporate personality, (…) it is

the identity that projects and reflects the reality of the corporate personality (Cornelissen, 2011:

62-‐63). I nærværende afhandling er modellen tilpasset således, at corporate personality er

corporate identity.

Symbolism, communication og behaviour er egenskaber, der er med til at afgøre, hvordan en

virksomhed vælger at kommunikere sin corporate identity til forbrugerne; og hvordan forbrugerne

vælger at opfatte virksomhedens corporate image.

Teorien bidrager til afhandlingen ved at simplificere identitetsperspektivet og gøre det muligt at

finde problemstillingen i en eller flere af de tre egenskaber. Teorien er en af de første af sin art,

som tilføjer en vis originalitet, og giver mulighed for at tilpasse modellen til afhandlingens formål.
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Dog argumenterer Birkigt og Stadler for, at det som virksomheden præsenterer ved denne model,

ofte også er det samme, som interessenterne opfatter (Cornelissen, 2011: 61). Hvilket researcher

er uenig i, da modellen bruges til at klarlægge virksomheden corporate identity, som ikke er det

samme som image -‐ jf. afsnittet om begrebsafklaring (afsnit 2.2). Researcher er derfor

opmærksom på at tilpasse modellen i afhandlingens analyse.

2.3.1.2 Hatch og Schultz -‐ The Corporate Branding Toolkit

Hatch og Schultz har til formål med deres Toolkit, at ensrette og afstemme vision, culture og

image i en virksomhed. Research baseret på 100 virksomheder over hele verden, har resulteret i,

at teoretikerne kan påvise den ensretning, der er nødvendig for at skabe et stærkt corporate

brand (Hatch & Schultz, 2001: 130).

Vision repræsenterer topledelsens ambitioner for virksomheden. Culture findes blandt

medarbejderne og deres attitude og opfattelse af virksomheden samt dennes værdier. Image er

omverdenens holdning til virksomheden, og den måde de opfatter denne på (Hatch & Schultz,

2001).

For at kunne afdække mulige uoverensstemmelser mellem de tre egenskaber har Hatch og Schultz

udviklet en række spørgsmål, som har netop det til formål(2001). De er opdelt i tre sæt, som hver

belyser kløften mellem henholdsvis vision-‐culture, culture-‐image og vision-‐image. En kløft mellem

vision og culture kan f.eks. opstå, hvis topledelsen ønsker at flytte virksomheden i en strategisk

retning, som medarbejderne ikke støtter op om. En image-‐culture kløft kan være forskellige

opfattelser af virksomheden blandt medarbejdere og forbrugere. Og en vision-‐image kløft kan

opstå af topledelsens strategiske målsætninger, som ikke stemmer overens med, hvad

forbrugeren forventer af virksomheden. Disse problemstillinger skulle være mulige at undgå vha.

de spørgsmål, som er tilknyttet toolkit’et, og uddybes i afhandlingens analyse.
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Model 4: The Corporate Branding Toolkit
Kilde: Toolkit -‐ Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand (Hatch & Schultz, 2001: 131)

Ifølge Hatch og Schultz er Toolkit’et en proces, som kan vare i årevis, hvilket vil kræve en

længerevarende forskning (2001). Alligevel er modellen relevant for afhandlingens problemstilling,

idet den belyser de mest relevante svagheder, der måtte berøre FHs corporate identity og brand.

Deraf skal det understreges, at teorien primært bruges til at analysere FHs identity og for at kunne

identificere relevante kløfter.

2.3.1.3 Kapferer -‐ Identity Prism

”The identity prism derives from one basic concept -‐ that brands have the gift of speech. Brands

can only exist if they communicate” (Kapferer, 2008: 187). Ifølge Kapferer har brand identity seks

aspekter, som repræsenteres vha. en sekskantet prisme, deraf navnet Identity Prism (2008: 182).

Som model 5 viser, dækker de seks aspekter over physique, personality, culture, relationship,

customer reflection og self-‐image. Endvidere er prismen opdelt efter fire poler: externalisation,

internalisation, picture of sender og picture of recipient.
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Model 5: Identity Prism
Kilde: The new Strategic Brand Management (Kapferer, 2008: 183, fig. 7.4)

Physique repræsenterer det fysiske udtryk, forbrugeren forbinder med brandet. Personality

tillægges brandet i takt med, at det kommunikerer med sin omverden. Det siges, at brands kan

have personlige karaktertræk, såvel som mennesker kan (Kapferer, 2008: 183). I Kapferers identity

Prism lægger personality sig op af identity-‐aspektet. Det skal forstået således, at personality

anskues fra virksomhedens synsvinkel, og self-‐image anskues med forbrugerens perspektiv.

Culture handler om den kultur, der ligger til grund for selve produktpræsentationen. Kulturen

differentierer brandet fra andre. Et godt brand har ikke bare en personlighed, men også en kultur.

Relationship betegner den form for adfærd, der oftest identificerer brandet. Customer reflection

er forbrugerens refleksion i brandet ”Reflecting the customer is not describing the target; rather,

the customer should be reflected as he/she wishes to be seen as a result of using the brand” (2008:

186). Til slut findes self-‐image, som repræsenterer forbrugerens opfattelse af brandet og sig selv.

Picture of sender betyder, at forbrugeren automatisk tænker på en afsender, når denne spørges til

et brand. Kapferer skriver, brands kan kun eksistere, så længe de kommunikerer (2008: 187). Men

i realiteten er der ikke nogen konkret afsender, udover modellens physique og personality. Picture
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of recipient afspejles dels i reflection og self-‐image. Hvilket betyder, at hver gang virksomheden

kommunikerer, rettes det mod de to aspekter. Derudover har relationship og culture til formål at

forbinde sender og recipient. De vertikale streger påpeger externalisation og internalisation.

Externalisation skal via henholdsvis physique, relationship og reflection udgøre de sociale og

synlige aspekter. Hvorimod internalisation med personality, culture og self-‐image repræsenterer

det interne aspekt, som er virksomhedens kerne og ånd.

Kapferer formår med sin prisme at tilegne endnu flere aspekter til begrebet corporate identity.

Ved brug af modellen anses corporate identity fra væsentlig flere perspektiver, hvilket gør den

fyldestgørende og skaber overblik. I enkelte tilfælde kan det komplicere en analyse, da de seks

egenskaber ikke kan undgå at overlappe hinanden. Derfor prioriterer researcher at tilpasse

modellen til analysens behov, og bruger den til opsamling af hele analysen for at skabe overblik.

2.3.2 Personality branding

Som nævnt benyttes personality branding i denne afhandling til at analysere FHs brand. Det er

vigtigt for afhandlingens problemstilling, at kunne påvise, hvorledes forbrugeren opfatter brandet

og deraf skitsere image-‐perspektivet. Ifølge Heding et al. har Aaker den mest up-‐to-‐date

begrebsdannelse, som danner ramme for personality branding-‐teori. Endvidere er der ikke andre

teoretikere, som har lavet en lige så omfattende undersøgelse for at understøtte sin teori (Heding

et al., 2009130). Ydermere skriver Maehle, Otnes og Supphellen i deres nyere analyse af emnet

”(…) it is still the only most substantially developed scale for measuring brand personality.”

(Maehle, Otnes, & Supphellen, 2011: 302). Derfor er Aakers Brand Personality Framework

vurderet som mest relevant for denne afhandling.

”Brand personality is defined formally here as ”the set of human characteristics associated with a

brand”” (J. L. Aaker, 1997: 347). Personality branding handler om, hvorledes selve brandet tildeles

personlighed og menneskelige karaktertræk via gensidig påvirkning fra faktorer, som

nedenstående model viser. Denne form for branding er med til at styrke forholdet mellem

forbruger og brand, fordi forbrugeren har nemmere ved at relatere til og se sig selv i brandet. ”(…)
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consumers bond with and act on brands with a brand personality to a greater extent than they do

with brands that do not have a personality” (Heding et al., 2009: 118).

Model 6: Brand Personality Construct
Kilde: Brand Management -‐ Research, theory and practice (Heding et al., 2009: 119)

2.3.2.1 Aaker -‐ Brand Personality Framework

Ifølge Aaker bliver brandets personlighed dannet ud fra forskellige principper (1997). Dels kan den

formes af direkte og indirekte kontakt fra forbrugeren, endvidere associeres personlighedens

karaktertræk med den typiske bruger af brandet, og her inkluderes virksomhedens medarbejdere.

Dernæst handler det om de forskellige produktegenskaber, som relateres til brandet (logo, pris,

distributionskanal, symboler mv.), og til slut konkluderes det, at personligheden kan afhænge af

demografiske variabler (køn, alder og samfundsklasse) (1997: 348). På den baggrund og med

inspiration fra psykologiens verden har Aaker lavet en research, som påviser, at forbrugerne

opfatter brandets personlighed ud fra fem tydelige personlighedsdimensioner: sincerety,

exitement, competence, sophistication og ruggedness (1997: 353).

”By isolating these distinct dimensions versus treating brand personality

as a unidimensional construct, the different types of brand personalities

can be distinguished, and the multiple ways in which the brand personality

construct influences consumer preference may be understood better”

(J. L. Aaker, 1997: 348).
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Såvel som man kan tildele mennesker karaktertræk og personligheder, kan det samme gøres med

personality branding. Som model 7 viser har disse personlighedsdimensioner forskellige

karaktertræk, der differentierer dem fra hinanden.

Model 7: Brand Personality Framework
Kilde: Dimensions of Brand Personality (J. L. Aaker, 1997352)

Aakers teori benyttes i analysen til at belyse, hvilken personlighed forbrugerne tillægger FHs

brand. Endvidere holdes resultatet op mod analysen af identity og image, for at påpege afvigelser

og ligheder. Aakers teori er blevet kritiseret for at være begrænset overfor nogle kulturer (Heding

et al., 2009: 129), men i en undersøgelse fra 2011, dækker samplingen over 66

kandidatstuderende fra en skandinavisk handelshøjskole, som dermed afgør, at teorien også kan

bruges i nærværende afhandling (Maehle et al., 2011). Denne undersøgelse inddrages i analysen,

for at kunne sammenligne karaktertræk og ligheder imellem klassifikationerne af de fem

dimensions.

2.3.3 Relationship branding

Relationship branding ligger sig tæt op af personality branding i den forstand, at forbrugeren skal

kunne relatere til brandet. Forbrugeren kan have en relation til et brand, ligesom denne kan have

en relation til sin folkeskolelærer og/eller sine kollegaer på arbejdspladsen. Endvidere udvikler

brandrelationen sig gennem livet, hvor forbrugeren kan have bestemte brandrelationer til f.eks.
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morgenmadsprodukter eller vaskemiddel, mens denne bor hjemme hos sine forældre, men så

ændres disse brandrelationer ved at forbrugeren flytter hjemmefra og får nye præferencer

(Heding et al., 2009: 152-‐154). Derved udskiftes og ændres brandrelationen mellem brand og

forbruger gennem hele livet.

Relationship branding påvirker forbrugeren til at mindes en bestemt begivenhed, hændelse eller

lign. Målet bør derfor være, at skabe et brand der bibeholder forbrugeren gennem hele livet og

dermed skabe brand loyalitet. Følgende er illustreret i model 8 ”(…) the arrows (…) form a circular

motion reflects that the development of the brand-‐consumer relationship is a never-‐ending

process, influenced by the same parameter changes as human relationships” (Heding et al., 2009:

154).

Model 8: ’Dyadic’ Brand-‐consumer Relationship
Kilde: Brand Management -‐ Research, theory and practice (Heding et al., 2009: 154, fig. 8.1)

2.3.3.1 Aaker, Fournier og Brasel -‐ Conceptual Model

Aaker, Fournier og Brasel har i en undersøgelse fundet frem til, hvorvidt et forhold mellem brand

og forbruger kan ændre sig ved forandring af to forhold: brand personality og transgression

(2004). Brand personality er inddelt i to egenskaber: sincere og exciting. Disse to egenskaber er

udvalgt, fordi de illustrerer to ud af tre partner idealer i henhold til personlige relationer, samt

beskriver størstedelen af afvigelser indenfor personlighedsklassificering af brands (J. Aaker et al.,

2004: 2). Sincere brand personality karakteriseres ved følgende egenskaber: ”(…) nuturance,

warmth, family-‐orientation, and traditionalism (…)” (2004: 2). Exciting brand personality

karakteriseres således: ”(…) unique and irreverent advertising, atypical brand logos, and hip

language” (2004: 2). Teoretikerne har af undersøgelsens resultater konstateret, at sincere brand
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personality umiddelbart virker stærkere og forholdet mellem brand og forbruger er mere holdbare

jo længere tid det varer ved, dette er dog uden transgression finder sted. Hvis transgression finder

sted, vil forholdet mellem brand og forbruger i stedet svækkes og lide som en virkning af samme

(J. Aaker et al., 2004). Hvorimod exciting brand relationships mest efterligner samme

karakteristika som kortvarige affærer, men ved transgression oplever en genoplivning mellem

brand og forbruger (J. Aaker et al., 2004). Ved transgression forstås følgende: ”(…) a violation of

the implicit or explicit rules guiding relationship performance and evaluation” (J. Aaker et al., 2004:

2). Undersøgelsen understreger, at det kommer an på forbrugerens reaktion på transgression,

som er den mest kritiske faktor i forhold til kvaliteten af forholdet og det fremtidige forløb mellem

brand og forbruger (J. Aaker et al., 2004). Som illustreret i model 9 påvirkes partnerkvaliteten

(relationen mellem brand og forbruger) af de to faktorer og forholdets styrke afspejles i

indikatorerne: commitment, intimacy, satisfaction og self-‐connection.

Model 9: Conceptual Model
Kilde: When Good Brands Do Bad (J. Aaker et al., 2004: 3, fig. 1)

Commitment afspejler et varigt ønske om, at bibeholde relationen og dermed gøre en indsats for

at det fortsætter. Intimacy defineres som en dyb forståelse mellem partnerne, der er skabt ud fra

informationsdeling. Satisfaction handler om, hvor tilfreds og glad forbrugeren føler sig i den

pågældende relation mellem brand og forbruger, som afspejles i hvorvidt forventningerne fra

forbrugeren stemmer overens med brandets præstation. Self-‐connection findes i betydningen af

selvet fra forbrugerens side. Hvorvidt kan denne afspejle sig selv i brandets identity, findes

relationen (J. Aaker et al., 2004: 7-‐8). Ved at sammenholde disse indikatorer med research
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resultaterne fra den primære dataindsamling, vil teorien blive brugt til at analysere, hvor stærkt

forholdet er mellem FH brandet og forbrugeren. Endvidere inddrages aspekter fra Fourniers

Preliminary Model of Brand Relationship Quality And Its Effects on Relationship Stability(1998:

366) for at tilpasse modellen til afhandlingens problemstilling. Fourniers model inddrages ikke

fuldt, da dens mange aspekter kun vil forringe analysen, samt gøre den overfladisk. I stedet

udvælger researcher enkelte relevante kvaliteter, og kombinerer disse med ovenstående

Conceptual Model.

2.3.4 Sammenhæng mellem teorier

Ovenstående teorier vil udgøre analyse af FHs corporate identity, corporate image og corporate

reputation. De er valgt på baggrund af den måde, de kan komplimentere hinanden og deraf kan

tilpasses afhandlingens problemstilling. Model of Corporate Identity skal anvendes som et

tandhjul, der fungerer vha. egenskaberne (symbolism, communication, behaviour) fra

virksomheden. Dermed illustrerer den, hvor virksomhedens tandhjul kan gå i stykker, hvis der

opstår ændringer. Egenskaben behaviour kan relateres til Hatch og Schultz’ toolkit culture-‐aspekt,

og tager analysen et skridt videre ved at kombinere modellerne. Toolkit’et fungerer endvidere

som et værktøj til at præcisere problemstillingen og opsætte mulige forbedringsforslag.

Ydermere klarlægges de brandingstrategier, der vil indgå i analyse af FHs brand. Personality og

relationship branding er strategier, der tydeliggør forbrugerens relation til brandet, og som skal

danne fundament for analyse af research resultater fra den primære dataindsamling. Under

personality branding anvendes Aakers Brand Personality Framework. Det skal derfor tydeliggøres,

at forskellen mellem Kapferer og Aakers brug af begrebet personality forholder sig således, at de

begge tager en inside-‐out tilgang (virksomhedens perspektiv), men Aaker tager ikke hensyn til

identitetsperspektivet. Kapferer tilføjer en dimension mere til Identity Prism ved også at anskue

corporate identity fra forbrugerens perspektiv, og beviser, hvor vigtigt det er, at inddrage det i

analyse af corporate identity. Forskel i anvendelse af teorierne kommer til udtryk ved først at

benytte Aakers Brand Personality Framework til analyse af personality branding, og til slut samle

analysen vha. Kapferers Identity Prism. Dermed tilføjer modellen sammenhæng mellem teorierne

og skaber et mere nuanceret billede af FHs corporate identity og brand.
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2.4 Primær empiri

I det følgende uddybes den primære dataindsamling for afhandlingen og hvorledes denne udføres

og analyseres. Her er det vigtigt at understrege, at begrebet (kerne)forbrugeren bruges som

betegnelse for FHs målgruppe, og uddybes i afsnittet om udvælgelsesproces (afsnit 2.4.6.1).

2.4.1 Formål

Den primære empiri vil i denne afhandling være kvalitative forskningsinterview i form af en

forbrugerundersøgelse. Dette er vurderet, som den mest relevante måde at indsamle empiri på,

da undersøgelsens formål er forklarende. Det er endvidere ikke muligt, at komme tæt nok på

informanterne vha. kvantitativ research jf. Hair, Bush og Ortinau (2009: 155, Exh. 6.3). ”Qualitative

research enables researchers and clients to get closer to their customers and potential customers

than does quantitative research” (Hair et al., 2009: 155).

Hvilke tanker gør forbrugeren sig om en dansk designet møbelklassiker, der ikke længere bliver

produceret i Danmark? Og kan det have en påvirkning på FHs brand og corporate identity i

forbindelse med Birkigt og Stadler-‐modellen(Cornelissen, 2011: 61-‐62)? Disse spørgsmål ligger til

grund for undersøgelsen, og det er derfor hensigten at undersøge:

Kerneforbrugerens holdning til FHs valg om, at flytte deres produktion ud af Danmark.

2.4.2 Fravalg

Forbrugerundersøgelsen kan være opbygget af andre kvalitative researchmetoder som

fokusgrupper og/eller observationer. Afhandlingen afgrænser sig fra at benytte disse (Hair et al.,

2009: 161) grundet den store risiko, der vil være for, at de enkelte informanter vil påvirke

hinandens svar under fokusgruppesessionen. Ydermere kan der forekomme en forudindtaget

holdning hos de enkelte informanter omkring at eje et FH møbel, samt det statussymbol det kan

medføre. Dette vil ikke producere de ønskede resultater til at imødekomme undersøgelsens

formål. Skal man udvide forskningen og kombinere interview og fokusgrupper, vil det være bedst
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at starte med de enkelte interview, således informanterne ikke påvirker hinandens holdninger. Det

antages dog, at resultaterne for disse undersøgelserne ville lægge sig tæt op af hinanden.

Endvidere har researcher overvejet, hvorvidt netnografiske observationer (Hair et al., 2009: 185)

kan være relevant, men det er fravalgt pga. usikkerheden i informanternes viden om emnet. Det

vil ikke være muligt for researcher at sikre sig, at de enkelte informanter vil opfylde

udvælgelseskriterierne uden at tilkendegive sin tilstedeværelse. Det er et spørgsmål om moral og

etik, om hvorvidt researcher tilkendegiver sig som observatør i henhold til en netnografisk

undersøgelse, men det er irrelevant for denne afhandling og diskuteres derfor ikke.

2.4.3 Fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved kvalitativ research belyses her med inspiration fra Hair, Bush og Ortinau

(2009: 156). Researcher har mulighed for at få dybere forståelse for informantens svar. Der er

mulighed for probing (Hair et al., 2009: 159) samt opklaring af evt. uklarheder eller misforståelser

imellem researcher og informant, hvilket giver et mere detaljeret resultat end ved brug af

kvantitative researchmetoder. Der er endvidere ikke brug for lige så mange informanter, som der

er respondenter til kvantitativ research, hvilket er en fordel i det ressourcekrævende og

tidsmæssige perspektiv.

Ulemperne afspejles i antallet af informanter, som begrænser muligheden for at generalisere

resultaterne. Men i henhold til afhandlingens problemstilling er det irrelevant, fordi fænomenet

der undersøges, ikke behøver en generalisering for at skabe brugbare resultater. Det vigtige i

denne sammenhæng er, at skabe en forståelse for og indsigt i holdninger blandt FHs

kerneforbrugere.

Følgende model understreger hensigten ved brug af kvalitativ research fremfor kvantitativ.
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Model 10: Major Differences Between Qualitative And Quantitative Research Methods
Kilde: Marketing Research -‐ In a Digital Information Environment (Hair et al., 2009: 153, exh. 6.1)

2.4.4 Etik

Der tages højde for det etiske perspektiv i henhold til forbrugerundersøgelsen. Ifølge Kvale og

Brinkmanns ”Etiske spørgsmål i forbindelse med syv forskningsfaser” (2009: 81) er researcher

opmærksom på at få informantens godkendelse til at deltage i interviewet. Endvidere informeres

informanten i briefing omkring omstændighederne for interviewet, hvorledes det er anonymt,

bliver optaget og transskriberet (bilag 1: Interviewguide).

2.4.5 Antagelser

Undersøgelsen er formet på baggrund af enkelte antagelser om, hvordan forbrugerens forhold må

være til at eje en dansk designklassiker. Det antages bl.a., at den danske forbruger ikke vil

investere i danske designklenodier, hvis de produceres udenfor Danmark. Dermed frafalder noget

af danskheden fra produktet, og mister den troværdighed, der må være ved at være både designet

af en dansk møbelarkitekt og produceret i Danmark.
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2.4.6 Undersøgelsesdesign

I det følgende defineres selve undersøgelsesdesignet for forskningsinterviewene med inspiration

fra ”De syv faser af en interviewundersøgelse” (Kvale & Brinkmann, 2009: 122-‐123).

Forbrugerundersøgelses opbygning struktureres endvidere vha. en interviewguide (bilag 1:

Interviewguide). Denne vil tydeligt illustrere de forskellige faser i undersøgelsen, samt fungere

som retningslinje for hele forløbet.

2.4.6.1 Undersøgelsesdesign -‐ Udvælgelsesproces

Valg af informanter skal opfylde følgende demografiske kriterier:

Danske mænd og kvinder fra 35 år og opefter, der ejer et dansk designet møbel, som er

produceret på FHs fabrik i Danmark.

Disse krav er stillet ud fra FHs egen målgruppe (afsnit 3.2: Målgruppe) samt den vigtige relation til

undersøgelsens og afhandlingens overordnet problemstilling. Der udvælges mellem 5-‐20

informanter jf. Crabtree og Miller ”(…) the sample size in a qualitative study is typically small -‐

often between five to 20 units of analysis” (1999: 34).

”Samples are made up of ’relevant’ rather than representative consumers” (Hair et al., 2009: 157).

Researcher indleder processen med at foretage en screeningproces for at finde informanter. Fem

til ti informanter udvælges, hvor researcher har sikret sig via direkte/indirekte kontakt, at de

opfylder de ønskede demografiske kriterier. Endvidere henledes opmærksomheden ved

udvælgelsesprocessen på, at de først udvalgte informanter skal dække så bredt som muligt i

henhold til aldersgruppekriteriet. Denne proces fortsætter sideløbende med udførelse af

interviewene, ydermere forsøges der at skabe kontakt til flere informanter via de allerede

interviewede informanter og så kaldet snowball sampling -‐ en nonprobability sampling metode

(Hair et al., 2009: 323-‐324). For at finde den præcise samplingstørrelse benyttes saturation-‐

kriterium jf. Crabtree og Miller (1999: 41), hvor researcher fortsætter med at udføre interview

med nye informanter, indtil der opnås overflødighed eller redundans. Dette betyder, at nye

informanter på et tidspunkt begynder at gentage tidligere informanters svar, og dermed har

interviewer opnået den rette samplingstørrelse.
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Det skal igen understreges, at formålet med undersøgelsen er forklarende, og derfor er kravet om

repræsentativitet ikke så væsentligt, da sammenhængene vil være de samme uanset om udvalget

er skævt. Alligevel er undersøgelsen med til at danne et øjebliksbillede af FHs kerneforbrugere ud

fra informanternes svar.

2.4.6.2 Undersøgelsesdesign -‐ Kontrol

Der forefindes en vis kontrol med undersøgelsen, da afhandlingens researcher selv foretager de

personlige interview. Ligheden i spørgeteknikken vil være karakteriseret af struktureringsgraden,

som betyder, hvor meget kontrol der er med de spørgsmål, der bliver stillet.

I denne undersøgelse vil spørgsmålene være præciseret og uddybet på forhånd, og inddelt i

overordnede temaer (bilag 1: Interviewguide). Fordelen ved dette er, at researcher har mulighed

for at styre interviewet og derved skabe en høj struktureringsgrad. Dette giver lejlighed til at

effektivisere interviewet og begrænse ’small talk’, hvilket også er en fordel i forhold til, at

kvalitative interview ofte kan tage lang tid af udføre og kræve mange ressourcer. Alligevel er der

stadig mulighed for probing (Hair et al., 2009: 159), hvis der ønskes yderligere uddybning af

informanternes svar. De overordnede temaer skal være med til at fremme afkodningsprocessen,

hvor der med tiden vil dannes mønstre i blandt informanternes svar. Struktureringsgraden er

vigtig for denne undersøgelse for at have mulighed for at se en sammenhæng i informanternes

svar, og dermed lette afkodning samt styrke analysen. Et delvist struktureret interview dækker

over, at researcher ofte har en vis teoretisk og praktisk viden om det fænomen, der bliver

studeret, men stadig er åben overfor nye synsvinkler og informationer (Andersen, 2008: 169). Der

kan naturligvis forekomme ændringer under selve processen, hvor de enkelte forskningsinterview

udføres, da researcher kan få inspiration til at ændre eller udforme nye spørgsmål.

2.4.6.3 Undersøgelsesdesign -‐ Stimulusteknikker

Det er ikke nødvendigt med brug af yderligere stimulusteknikker udover den indledende briefing,

da det forventes, at de udvalgte informanter allerede har en holdning til de danske

designklassikere, som produceres hos FH, i og med at det er et krav for undersøgelsen, at de ejer

et sådan produkt.
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Briefing:

Hej jeg hedder Katrine Grønbek og jeg læser cand.ling.merc. på Copenhagen Business School på
Frederiksberg.
Jeg ringer til dig, fordi vi har lavet en aftale om, at jeg skal interviewe dig til mit speciale, som
handler om danske møbelklassikere og markedsføring (kan du huske, at vi talt om det?).
Jeg vil stille dig ca. 10 spørgsmål, og du skal bare svare så godt, som du kan.
Hvis du er i tvivl om noget, eller det går for stærkt, så stop mig endelig.
Du skal vide, at det er 100% anonymt, så derfor er der ingen af dine personlige oplysninger, der
kommer med i den endelige opgave.
Har du nogen spørgsmål? -‐ ellers går vi stille og roligt i gang.

(bilag 1: Interviewguide)

Endvidere er det interessante ved disse interview, hvorledes den enkelte informant kan vise et

skift i attitude efter de oplyses om, at FH flytter produktion til udlandet, og hvordan det afspejles i

deres svar. Briefing skal ydermere fungere som en ice-‐breaker, for at researcher kan sikre sig, at

informanten åbner op og er klar til interviewet. Der tages højde for, at informanterne kan være

meget forskellige, og derfor skal alle interview have en rolig start, for at skabe så gode resultater

som muligt. Foretages interviewet face-‐to-‐face, vil der blive budt på lidt at spise og drikke for at

etablere en comfort zone, der medvirker til at skabe tillidsbånd mellem researcher og informant.

Det skal understreges, at interviewer tager højde for at skabe så gode omgivelser som muligt (Hair

et al., 2009: 160).

For at undgå forvirring hos informanten når der henvises til FHs brand, vil interviewer så vidt

muligt henvise til informantens købte møbel. For informanten er det møblet, der er lig brandet og

ikke navnet FH.

2.4.6.4 Undersøgelsesdesign -‐ Test

Før gennemførsel af interview er det nødvendigt at udføre en test af undersøgelsen. Dette gøres

ved at afprøve interviewguiden på 3-‐5 testpersoner, for at sikre rigtig forståelse af spørgsmål samt

ens opfattelse mellem testperson og researcher. Dette medfører mindst mulig misforståelse

mellem researcher og informant, samt åbner op for nye emner og spørgsmål, der kan være
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relevante for undersøgelsens formål. Der er endvidere lagt vægt på at bruge en observatør (bilag

6: Observatørattest) til udformning af spørgsmål, som også benyttes senere i processen til

aflytning af interview og godkendelse af transskriptioner.

2.4.6.5 Undersøgelsesdesign -‐ Udførelse og analyse

Disse interview vil foregå enten face-‐to-‐face med informanten eller over telefonsamtale. I begge

tilfælde bliver interviewet optaget og umiddelbart derefter transskriberet. Efter transskription af

alle interview inddrages observatøren (bilag 6: Observatørattest) for at gennemlytte og godkende

transskriptionerne. Derved kan der udelukkes mulige misforståelser fra interviewers side og sikre

transskriptionernes ægthed. Efter transskription foretages en datareducering via tematisering af

informanternes svar. Temaerne er som følger (bilag 1: Interviewguide):

• Forbrugerens relation til FH

• Forbrugerens relation til danske møbelklassikere

• Forbrugerens mulige holdningsændring

Inddeling gøres på følgende måde. Transskriptionerne gennemlæses flere gange for at identificere

de meningsenheder, der påviser lighedsmønstre imellem informanterne. Dernæst inddeles disse

meningsenheder i ovenstående temaer. Researcher tager udgangspunkt i spørgsmålene (som også

er temainddelt), men der tages højde for, at informanternes svar kan have relevans for mere end

et tema. Efter identificering af meningsenhederne, samles disse i delkonklusioner, som derefter

inddrages i afhandlingens overordnet analyse. Den følgende model er skabt med henblik på at

skabe et grafisk overblik over behandlings-‐ og analysefasen.
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Model 11: Overblik over analyse af data
Kilde: Egen tilvirkning

2.4.6.6 Undersøgelsesdesign -‐ Forskerbias

Under hele undersøgelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan forekomme

forskerbias. Kvalitative undersøgelser er ofte mere udsat pga. at researchers personlige holdninger

kan påvirke forskningsresultaterne og gøre undersøgelsen for subjektiv. Det er her målet at

forsøge at forholde sig så objektiv som muligt under hele processen, og flere gange være kritisk

overfor materialet og fremgangsmåden. Endvidere er det vigtigt fra starten af processen, at være

opmærksom på at kvalitetssikre interviewresultatet. I denne undersøgelse gøres det vha. en

observatør (bilag 6: Observatørattest) samt at benytte Kvales ”Kvalitetskriterier for et interview”

som rettesnor (2009: 186).

Graden af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den interviewede.

Graden af korte interviewspørgsmål og længere svar fra interviewpersonens side.

Hvor meget intervieweren følger op på og afklarer betydningen af den relevante aspekter af svarene.

At interviewet i vid udstrækning fortolkes i løbet af interviewet.

At intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af interviewet.

At interviewet er ”selv-‐rapporteret”, en selvstændig historie, som ikke kræver yderligere forklaringer.

(2009: 186)

KONKLUSIONER

TEMAER

AFKODNING AF MENINGSENHEDER

GENNEMLÆSNING

TRANSSKRIPTIONER
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2.4.7 Validitet og reliabilitet

”Reliabilitet behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på

andre tidspunker og af andre forskere” (Kvale & Brinkmann, 2009: 271). I den forbindelse må det

vurderes, at reliabiliteten i denne forbrugerundersøgelse er lav, hvilket betyder, at forskningen

ikke vil kunne gentages med de samme resultater. Dette skyldes, at selve begivenheden som ligger

til grund for undersøgelsen (FH flytter produktionen ud af Danmark) er statisk, og at

informanterne informeres om dette i interviewet, hvilket formodentlig resulterer i en øjeblikkelig

holdningsændring, som ikke vil kunne genskabes. Undersøgelsen er et øjebliksbillede.

”Validitet har i samfundsvidenskaberne drejet sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den

foregiver at undersøge” (Kvale & Brinkmann, 2009: 272). I denne undersøgelse sikres validiteten

vha. formålsbeskrivelse og interviewguide, og understøttes yderligere ved at teste

interviewspørgsmålene før selve undersøgelsen finder sted.

2.4.8 Kritik af primær empiri

Metodetriangulering kan formentlig styrke resultatet af den primære empiri. En kombination af de

kvalitative interview og en bredere kvantitativ spørgeskemaundersøgelsen kan give mulighed for

mere generaliserbare resultater. Endvidere vil en fokusgruppe-‐session med informanterne, efter

de enkelte interview, give grobund for diskussion af FHs valg om at flytte produktionen til

udlandet, og dermed om muligt udlede flere holdninger til samme. Ydermere vil en skriftlig

egenvurdering fra informanterne om deres forhold til FH kunne styrke afhandlingens indblik i

relationen mellem brand og forbruger.

Selve undersøgelsen er kun generaliserbar på de deltagende informanter, hvilket svækker

repræsentativiteten. Dog kan resultaterne alligevel bruges til afhandlingens overordnet

problemstilling, da det handler om at forstå de udvalgte informanter og skabe et øjebliksbillede.
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2.5 Sekundær empiri

Den sekundære empiri afspejles i statistikker fra Danmarks Statistik, for at belyse det antal danske

virksomheder, der vælger at outsource. Danmarks Statistik er en statslig institution, som følger

FNs grundlæggende principper for officiel statistik og vurderes dermed som en pålidelig kilde for

nærværende afhandling (Danmarks Statistik, ). Endvidere er relevant presse benyttet til at belyse

FHs kommunikation ifm. deres outsourcing. Researcher er opmærksom på at vedholde en vis

skepsis overfor den danske presse, og derfor inddrages udelukkende citater fra den mindre kulørte

presse, som Politiken, Dagbladet Børsen, Reuters mv. FH hjemmeside er benyttet for at få indsigt i

deres værdier, vision, mission mv. samt pressemeddelelser ifm. outsourcing (Fritz Hansens A/S, e).

3 Fritz Hansen

I det følgende introduceres Fritz Hansen til læseren. Efter introduktionsafsnittet vil Fritz Hansens

valg om at flytte produktionen til udlandet blive uddybet samt en klarlægning af ’Republic of Fritz

Hansen’, dette for at læseren kan danne sig et indtryk af virksomheden og dennes valg, som

danner fundament for afhandlingen. Det skal understreges, at oplysninger omkring Fritz Hansen

udelukkende stammer fra indsamlet data, og der tages som nævnt ikke kontakt til virksomheden.

Dette er besluttet for at undgå at blive påvirket af Fritz Hansens subjektive holdning til

problemstillingen.

3.1 Introduktion til Fritz Hansen

Historien om FH tager sit afsæt tilbage i 1872, hvor møbelsnedker og grundlægger FH starter egen

virksomhed i det centrale København. Allerede i det 20. århundrede bliver FHs ry meget stærkt

ved hjælp fra den lange liste af ordre, der falder inden for de første 50 år af møbelfabrikkens

levetid (Fritz Hansens A/S, c). I 1902 dør grundlæggeren, men navnet og virksomheden føres

videre af sønnen Christian E. Hansen. Blandt eksperter siges det, at FH nok er den mest kendte

danske møbelfabrik, og udmærker sig ved at være de første til at samarbejde med arkitekter

(Hansen & Petersen, 2005: 9). 1951 bliver året, hvor et omfattende samarbejde starter mellem FH

og tidens designere, bl.a. Arne Jacobsens formpressede stole er med til, at fabrikken går forrest i
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eksportbølgen af dansk design tilbage i 1950’erne og 1960’erne. I 1955 omdannes virksomheden

til aktieselskab og bliver drevet af to af FHs børnebørn, Poul Fritz Hansen og Søren Hansen og i

1979 sælger familien virksomheden til Skandinavisk Holding. Jacob Holm bliver i 1998

administrerende direktør, hvilket han stadig er i dag. I 1990’erne begyndte FH primært at fokusere

på følgende områder: kantiner, konferencelokaler, hvile/venteområder, kontorstole og bolig. I

2008 fortæller Jacob Holm til Berlingske Business, at deres business-‐to-‐business salg er faldet de

sidste 10 år fra 80 til 60 procent og de resterende 40 procent salg er business-‐to-‐consumer

(Vestergård & Christensen, 2012). Virksomheden oplever altså en nedtur i forbindelse med

finanskrisen og må indse, at det er svært at komme helt på fode igen. I april 2013 skriver

Berlingske Business: ””Det er trist at konstatere, at det danske marked for kvalitetsmøbler er gået

helt i stå” siger Jacob Holm, CEO i Fritz Hansen og tilføjer, at det særligt var andet halvår, som

skuffede i Danmark, der fortsat er selskabets hovedmarked med 18 procent af omsætningen” (Hall,

2012). I dag beskæftiger FH omkring 160 medarbejdere (Fritz Hansens A/S, 2013: 5).

Virksomhedens mission og vision tager udgangspunkt i deres bæredygtighed og designfilosofi. FHs

bæredygtighed tager sit afsæt i september 2010, hvor Jacob Holm offentliggør en vision for 2020

som lyder: ”at vise verden, hvordan bæredygtighed, kvalitet og eksklusivt design tilsammen er en

del af den samme løsning”. Dette ønsker de at opnå via fire fokusområder, de ønsker at lægge

vægt på at: skabe produkter med lang levetid; reducere giftige kemikalier; reducere CO2-‐

udledningen; ansvarligt indkøb (Fritz Hansens A/S, a). FHs design filosofi lyder således:

”Fritz Hansens designstrategi består af vores designambition og

kerneværdier, som anvendes som retningslinjer for udviklingen af nye

designs -‐ continuously seek the obvious” (Fritz Hansens A/S, b).

Herefter følger ordene ”visual (original, pure, long lasting), emotional (genuine, serene , Danish),

rational (superior quality, refined, aging with beauty)” (Fritz Hansens A/S, b).
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Kilde: Top1000 Børsen (Dagbladet Børsen, )

I 2000 fødtes konceptet Republic of Fritz Hansen, hvilket vurderes som virksomhedens måde at

komme ud i verden. Jacob Holm udtaler: ”Tidligere benyttede vi os af det danske flag, men i dag

har vi tyske og italienske designere, og så giver det ikke mening” (Kragh, 2002). Han fortæller, at

Republic of Fritz Hansen skulle være med til, at det var virksomheden, der bar FH ud i verden og

ikke kun møblerne (Vestergård & Christensen, 2012). I nærværende afhandling skal det

understreges, at fokus er på det danske marked, og dermed er Republic of Fritz Hansen ikke

relevant at uddybe yderligere.

Det markerer et skift i strategi for FH, og her medfølger budskabet: ”(…) at møbler fra Republic of

Fritz Hansen er en vigtig del af det image, hvorigennem virksomheder og private kunder kan

udtrykke deres individualitet og fremstå unikt (…)” (Dagbladet Børsen, ). Virksomhedens
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brandingstrategi blev således, at det var ”(…) virksomheden og ikke produkterne, der bar Fritz

Hansen ud i verden (…)” (Vestergård & Christensen, 2012).

3.2 Målgruppe

FHs målgruppe i henhold til business-‐to-‐consumer markedet fastsættes her af uddrag fra et

interview, som Jacob Holm har givet til Berlingske Business:

”(…) vi ender i et meget lille, meget snævert segment (…) Fritz Hansens

målgruppe er forbrugere, der er fra 35 år og opefter. Der er flere

kvinder end mænd blandt deres kunder. Indtægtsmæssigt befinder

de sig i den øverste fjerdedel af indkomstpyramiden. De er veluddannede,

udadvendte og rejsende både privat og i forbindelse med deres job (…)

Det er forbrugere, som sværger til kvalitet og lækkert design, der har en

lang levetid. De ønsker ikke nødvendigvis at gøre råbende

opmærksom på deres statussymboler. De køber ikke opsigtsvækkende

rød Ferrari, men derimod en afdæmpet sort Maserati. Det er dem der

har blik for danske møbel-‐ikoner fra Allerød i Danmark (…) Mange

gange ser de deres hjem som en vigtig del af deres facade (…)”

(Vestergård & Christensen, 2012)

Målgruppen er, som ovenstående nævnt: forbrugere fra 35 år og opefter, der ligger øverst i

indkomstpyramiden (bilag 2: Indkomstpyramide), veluddannede, udadvendte og rejsende.

3.4 Produktionen flyttes til udlandet

Den 30. juli 2012 kan man i Dagbladet Børsen læse, at de to danske design ikoner FH og Royal

Copenhagen vil flytte produktionen til udlandet (Krab-‐Johansen, 2012). Endvidere udsender FH en

pressemeddelelse samme dag med deres tanker bag outsourcing af produktionen. Det er en

beslutning, der er truffet på baggrund af økonomiske overvejelser, men Jacob Holm garanterer, at

kvaliteten vil forblive den samme (Fritz Hansens A/S, d). Dog har FH allerede flyttet noget af
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produktionen ud af Danmark: ”Op gennem 1990’erne stod det klar for Fritz Hansen, at man for at

kunne forblive konkurrencedygtig var nødsaget til at effektivisere produktionslinjen. Derfor flyttede

virksomheden en del af produktionen til underleverandører i blandt andet Danmark, Sverige og

Østeuropa (…) (Vestergård & Christensen, 2012).

Det er begrænset, hvad FH udtaler til de danske medier omkring denne outsourcing, hvilket kan

tolkes på flere måder. Måske er det virksomhedens frygt for, hvordan det danske

forbrugermarked vil reagere, når de ikke længere kan købe danske møbelklassikere fra fabrikken,

som er produceret i Danmark. Hos møbelbutikken Brødrene Sørensen i Aalborg, som er FHs

femte-‐største kunde fortæller indehaver Jan Sørensen:

”I hans forretning kan det mærkes, når medierne har beskæftiget sig

med udflytningen af designmøbel-‐produktion. Så falder efterspørgslen

på de modeller, der ikke mere produceres herhjemme (…) Jeg har

oplevet en kunde, der annullerede en bestilling, fordi det var møbler fra

Fritz Hansen, der var fremstillet i Polen (…) Jeg tror, det på sigt måske

kan blive et image-‐problem for Fritz Hansen møbler, at det er

produceret i Polen” (Tram, 2013).

”Over de næste 18 måneder vil 55-‐60 job forsvinde i Danmark, hvor man udelukkende bevarer en

samlefabrik med 10-‐20 ansatte samt et mindre modelværksted.” (Rasmussen, 2012b). Desuden

skriver Dagbladet Børsen, at Jacob Holm personligt gerne ville have valgt anderledes, hvis

meningen havde været der i det forretningsmæssige perspektiv (Rasmussen, 2012b). Endelig

stilles følgende spørgsmål: ”Men hvad sker der med et dansk varemærke af de helt store, når det

på et tidspunkt bliver ”Made in Poland”?” og hertil svarer Jacob Holm: ”For ti år siden ville det

have været en stor bekymring. Men i dag er det intet problem i forhold til forbrugerne. Det vigtige

er, at Fritz Hansen står inde for dét, der leveres -‐ og lever op til de krav, som forbrugerne har”

(Rasmussen, 2012b). Historiker og lektor Martin Jes Iversen på Copenhagen Business School

udtaler følgende:

”Jeg tror ikke, at forbrugerne er så ligeglade, som Fritz Hansen siger.
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Det er jo en århundredgammel tradition, at kvalitetsmøbler er blevet

fremstillet her i landet, og selv om man kan tale om en voksende

globalisering i løbet af de seneste ti år, så tror jeg ikke, at forbrugerne

uden videre overgiver sig til en ti år gammel tendens” (Olsen, 2012).

4 Begrebet danske møbelklassikere

I dette afsnit forklares begrebet danske møbelklassikere for at understrege den værdi, det

medfører, når et møbel klassificeres således. Forståelsen er vigtig for afhandlingen, idet den ikke

behandler hvilken som helst slags møbler. Deraf kan afhandlingen perspektiveres til lignende

møbelproducenter og danne inspiration for lignende research. Endvidere klargøres begrebet for at

give læser forståelse for den værdi, der ligger bag investering i et møbel af denne genre.

Begrebet stammer fra en traditionel håndværksmæssig kunnen blandt danske møbelsnedkere

samt en velanset stilhistorie i Danmark, som primært omfatter møbler designet i 1930-‐1970, også

kaldet ’guldalderen’ for dansk møbeldesign. Designere som Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Poul

Kjærholm, Børge Mogensen, Kaare Klint, Finn Juhl, Helge Sibast og mange flere var med til at gøre

dansk design verdenskendt i forbindelse med det store danske møbelboom fra omkring 1950 og

20-‐30 år frem, som er ”(…) et af den mest anerkendte eksempler på dansk designs

internationalisering (…)” (Dickson, 2006: 55).

”Siden 1945 havde Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger

fremvist en perlerække af møbler, der siden er blevet blandt de mest

kendte designikoner (…) Det var bl.a. de møbler, der for alvor begyndte

at tiltrække sig udlandets opmærksomhed, og i løbet af 1950’erne

nærmest eksploderede møbeleksporten” (Hansen & Petersen, 2005: 30).

Når man i dag taler om møbelklassikere, er det set med et nutidigt perspektiv, man vidste ikke

dengang hvor designet tog form, at det ville blive en klassiker. Derfor må det vurderes, at

møblernes klassikerstatus kan sammenlignes med den pågældende markedsføring samt
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salgsproces (Hansen & Petersen, 2005: 11-‐12). ”Den store danske møbelguide” skrevet af Per H.

Hansen og Klaus Petersen skriver følgende: ”Klassikerbegrebet er ikke en egenskab ved møblerne i

sig selv, men en betydning, de tillægges” (2005: 12), hvilket har fundamentale relationer til

brandingperspektivet. Det kan ikke kun anses som værende træsorten eller den rigtige skrue brugt

til møblet, men i stedet en status der om muligt kan opnås gennem tiden, ligesom et brand kan

blive styrket gennem tiden vha. relevante brandingmetoder.

5 Research resultater

I det følgende afsnit fremlægges resultaterne af de kvalitative forskningsinterview samt sekundær

empiri i form af pressecitater. Som nævnt i afsnit 2.4 (primær empiri) er der foretaget

transskriptioner af samtlige interview. Disse bliver i dette afsnit analyseret og reduceret til

meningsenheder, som inddeles i følgende temaer:

• Forbrugerens relation til FH

• Forbrugerens relation til danske møbelklassikere

• Forbrugerens mulige holdningsændring

Researcher erfarer i løbet af undersøgelsesprocessen, at 11 informanter er den præcise

samplingstørrelse for at opnå saturation (Crabtree & Miller, 1999: 41). Alle informanter har fået

samme introduktion og afslutning for at etablere comfort zone (bilag 1: Interviewguide) (Hair et

al., 2009: 160). Researcher har udført undersøgelsen selv, og været bevidst om ikke at påvirke

informanternes svar. Researcher har prioriteret at skabe et solidt fundament for forståelse af

informanter, hvilket må vurderes, at være yderst vigtigt i henhold til antal af informanter. Det skal

derfor tydeliggøres, at hver enkelt informant har haft rigeligt tid til, at kunne forklare og uddybe

sig i forhold til spørgsmålene, og researcher har været opmærksom på at udføre probing (Hair et

al., 2009: 159). Researcher har gennem processen erfaret, at begrænsning af ’small-‐talk’ ikke har

været nødvendigt (Jf. afsnit 2.4.6.2: Undersøgelsesdesign -‐ kontrol). ”Qualitative analyses tend to

be ongoing and iterative. This means the data is analyzed as it is collected, which may affect

further data collection efforts in terms of who is sampled and what questions are asked.” (Hair et
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al., 2009: 207). Dette understreges yderligere ved, at researcher gør brug af ’grounded theory’,

som tydeliggør følgende: ”The categories, themes and patterns analyst describe in their reports

emerge from the data, rather than being defined prior to data collection, as in quantitative

analyses. Because an inductive process is used, the theory that emerges is often called ”grounded

theory”.” (Hair et al., 2009: 207). Af undersøgelsens resultater opstår en teori omkring, hvordan

FHs kerneforbrugere reagerer ved outsourcing af produktionen.

Det er i henhold til undersøgelsens formål (afsnit 2.4.1: Formål) prioriteret at skabe en forståelse

for den enkelte informants holdning, for at kunne sammenholde flere forståelser og relatere disse

til nedenstående temaer. Temaerne er udarbejdet med stor vægt på, at kunne tydeliggøre

resultaterne og skabe byggesten, der tages med videre i analysen og diskuteres yderligere. Det er

meget vigtigt at understrege, at undersøgelsen er relevant og interessant i det perspektiv, at den

er forklarende.

I det følgende udvælger researcher meningsenheder til de tre temaer. For at undgå for høj grad af

subjektivitet, erfares det, at observatøren (bilag 6: Observatørattest) igen skal inddrages, for at

teste sammenlignelighed i de udvalgte meningsenheder.

5.1 Tema 1: Forbrugerens relation til FH

Forbrugerens relation til FH belyses vha. undersøgelsens spørgsmål nummer to og tre:

”Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og

hvorfor var det netop dette møbel, du ønskede at købe? Spillede det

en rolle, hvem der havde designet møblet?”

”(..) Fritz Hansen og hvilke værdier, der ligger til grund for sådan et

mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler

du ejer, hvad forbinder du så det med?” (bilag 1: Interviewguide).

Disse spørgsmål kræver svar fra informanten, der giver indblik i deres relation og mening om FH.

Endvidere undersøges transskriptionerne for andre svar, der kan have relevans for tema 1. Dette
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er relevant for afhandlingen for, at det er muligt i analysen, at overføre disse holdninger til FHs

brand og deraf analysere relationen vha. personality branding og relationship branding.

Af transskriptionerne kan det læses, at informanternes svar er meget lig, og generelt afspejler en

konsensus ved beskrivelse af deres relation til FH. Trods undersøgelsen ikke er kvantitativ, er det

alligevel relevant at fremhæve, at fem ud af 11 informationer (informant nr. 2, 3, 5, 7, 11) nævner

begrebet ”dansk” i forbindelse med deres beskrivelse af FH (bilag 3: Transskriptioner). Det

betyder, at ca. halvdelen af informanterne forbinder FH brandet med en vis danskhed. Ydermere

mener fem ud af 11 informanter (informant nr. 4, 5, 8, 10, 11), at det er vigtigt, hvilken

møbelarkitekt der har designet deres møbler (bilag 3: Transskriptioner). Designeren bag møblerne

er dansk, som dermed også understreger informantens ønske om danskhed ved disse møbler. Her

er det væsentligt at bemærke, at det ikke er de samme informanter, der i første omgang nævner

begrebet ”dansk”, hvilket kan tyde på, at flere informanter (udover de fem tidligere nævnt)

alligevel mener, at danskheden er en vigtig faktor ifm. FHs brand. Informanternes møbler er

designet af en dansk møbelarkitekt og produceret hos FH, som betyder, at det sammenlagte antal

af informanter der siger ”ja tak” til dansk ifm. FH, nu er 10 ud af 11 informanter.

Udover danskheden nævnes adjektiver som kvalitet, stilrent design, praktisk, enkelthed,

værdibevarende, møbler for livet, Arne Jacobsen. Hvilket tydeliggøres i nedenstående

meningsenheder (bilag 3: Transskriptioner).

”At jeg har en stol resten af livet.” (bilag 3: Transskriptioner, interview #1)

”Det er først og fremmest et meget stilrent design og et kvalitetsprodukt.” (bilag 3:

Transskriptioner, interview #2)

”(…) klassisk dansk design, det kan vi godt lide (…)”(bilag 3: Transskriptioner, interview #3)

”(…) At det er dansk betyder i hvert fald også noget (…)”(bilag 3: Transskriptioner, interview #3)
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”(…) Fritz Hansen er et udtryk for kvalitet for os (…) danske møbelklassikere, det kunne vi godt

tænke os, og at erhverve os nogle stole som vi vidste ville holde deres kvalitet og have et flot

design i mange år frem (…) At det var designeren Arne Jacobsen, det var meget meget vigtigt (…)”

(bilag 3: Transskriptioner, interview #5)

”Fordi de jo er pæne og fordi det er dansk design, dansk designarv. Og fordi vi gerne ville købe

noget, som holder sin værdi (…) Jeg tænker danske klassikere og primært Arne Jacobsen. Så tænker

jeg selvfølgelig også dansk kvalitet. Man ved når man køber møbler fra Fritz Hansen, så skulle de

gerne lever op til den kvalitet, som Arne Jacobsen lavede sine møbler i.” (bilag 3: Transskriptioner,

interview #11)

For at understrege sammenhængen mellem informanternes meningsenheder relateret til tema 1,

har researcher lavet en mindre udvidelse af undersøgelsen. Researcher har efter endt

dataindsamling kontaktet informanterne igen og spurgt, hvilken af de fem brandpersonligheder

(karakteriseret af Aakers Personality Framework (1997)) de mener, kendetegner FHs brand bedst.

Resultatet er præsenteret i følgende tabel:

Informant Brandpersonligheder

#1 Sincerety

#2 Competence

#3 Competence

#4 Sophistication

#5 Competence

#6 Sophistication

#7 Sincerety

#8 Competence

#9 Competence

#10 Competence

#11 Competence

Kilde: Egen indvirkning i henhold til nye research data.
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To ud af 11 informanter karakteriserer FH brandet under sincerety-‐dimensionen, som er: down-‐to-‐

earth, honest, wholesome, cheerful. Syv informanter har valgt competence, som afspejles i:

reliable, intelligent og successful. Og to informanter har peget på sophistication og udgøres af

karaktertræk som: upper class og charming. En overvejende andel af informanterne er hermed

enige i, at den primære personality dimension er competence. Derudover kan resultatet være med

til at bestemme FH personlighed i henhold til analysens personality branding teorier.

Overordnet set er der ikke nogen informanter, der ikke deler samme holdning om FH og dermed

differentierer sig fra mængden. Deraf kan det konkluderes at relationen mellem FH og forbruger

er entydig og karakteriseres af positive egenskaber.

5.2 Tema 2: Forbrugerens relation til danske møbelklassikere

Dette tema belyser forbrugerens relation til danske møbelklassikere. I henhold til interviewguiden

(bilag 1) tages der udgangspunkt i spørgsmål nummer fire, fem og seks:

”Hvad forbinder du med begrebet danske møbelklassikere?”

”(…) nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk

møbelklassiker? (designeren -‐ producenten -‐ håndværket -‐ produktionsland)”

”(…) disse møbelklassikere som er designet af danske designere, også skal

være produceret i Danmark? (…) Mener du, det giver danske møbelklassikere

mere eller mindre værdi at blive produceret i DK kontra udlandet? (…)

Dermed så også sagt at der står ”Made in Denmark” på møblet?”

(bilag 1: Interviewguide).

Dette tema skal i analysen bruges til at illustrere forbrugerens generelle holdning til begrebet

danske møbelklassikere, samt hvor vigtigt det er for FHs forbrugere, at de danske møbelklassikere

bliver produceret i DK.

Temaet indledes med, hvordan informanterne karakteriserer danske møbelklassikere med deres

egne ord. For dem er forventningen til danske møbelklassikere, at det er godt håndværk, kvalitet,
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dyrt, klassisk, lang holdbarhed og professionalisme (bilag 3: Transskriptioner). Dette understreges i

følgende meningsenheder.

”Helt bestemt kvalitet. Nu har vi haft dem i rigtig mange år, og de ser stadig ud, som da vi købte

dem. Det er også noget af det, man gerne vil betale for. At man får noget i god stand, som man

kan have i rigtig mange år.” (bilag 3: Transskriptioner, interview #3)

”Jeg forbinder det med danske arkitekter. Jeg kommer til at tænke på træmøbler og dansk

arkitektur fra 50-‐60’erne. Jeg tænker på bæredygtig og designbølgen i 50-‐60’erne med det danske

design over hele verden og hvordan det blev kendt i hele verden.” (bilag 3: Transskriptioner,

interview #5)

”Det er professionalisme. De er professionelle til deres arbejde. Og så er de tidsløse og stilrene, og

kvalitetsbevidste. Det er nok det jeg kan forbinde med dansk møbelarkitektur.” (bilag 3:

Transskriptioner, interview #7)

”(…) Altså prisen behøver ikke være så fantastisk vigtig, men desværre hvis du vil have en fed

møbelklassiker, så koster det også bare. (…)”(bilag 3: Transskriptioner, interview #10)

Dernæst er det relevant, at skabe et sammenligningsgrundlag og samtidig give informanten

mulighed for at spejle sig i svarkategorien ved at liste fire svarmuligheder i spørgsmål nummer fem

(bilag 1: Interviewguide). Dette spørgsmål er indført efter første interview, da researcher erfarer,

at der er behov for et konkret sammenligningsgrundlag. Otte ud af 10 informanter (informant nr.

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) svarer, at det er designeren, der er afgørende for, hvornår et møbel kan

karakteriseres som en møbelklassiker (bilag 3: Transskriptioner). En informant (informant nr. 7)

mener, det er producenten og en informant (informant nr. 3) mener, det er håndværket (bilag 3:

Transskriptioner). Deraf er det tydeligt, at størstedelen af informanterne er enige i, at det er

designeren, der skal være dansk. Dette resultat påviser, at informanterne ikke prioriterer, at

møblet er produceret i DK, så længe det er designet af en dansk designer.
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Det sidste spørgsmål i tema 2 understreger dog, hvorvidt det er vigtigt for informanterne, at de

dansk designede møbelklassikere er produceret i DK, og at der står ”Made in Denmark”. Ni ud af

11 informanter (informant nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) mener, at de skal være produceret i DK og

at det giver møblet merværdi (bilag 3: Transskriptioner). Samtidig mener informant nummer 1, 4,

6, 7 og 8, at det er vigtigt, der står ”Made in Denmark” på møblet (bilag 3: Transskriptioner).

Endvidere fremlægger følgende meningsenheder den forventning, der findes blandt

informanterne om, at når det er danske møbelklassikere, så er de også produceret i DK.

”(…) man undersøger jo ikke, hvor de bliver produceret henne, når man bestiller danske møbler. Jeg

tror man går ud fra som givet, at de så bliver produceret i DK (…)” (bilag 3: Transskriptioner,

interview #1)

”Man regner med, at det er produceret i DK, vil jeg sige.

-‐ Må jeg spørge, hvorfor du regnede med det?

Det er bare min opfattelse, at det er produceret i DK (…)” (bilag 3: Transskriptioner, interview #3)

”(…) hvis det bliver produceret i DK, så har man implicit en forventning om, at det er høj kvalitet

(…)” (bilag 9: Transskriptioner, interview #5)

”Jeg tror det giver mere værdi, det er jeg overbevist om. Nu har jeg selv været på messe, hvor jeg

talte med en del svenske arkitekter, som sagde, at det var underforstået, at møblerne var lavet i

DK. Det var vigtigt for dem.

-‐ Så det var simpelthen en forventning, at det var produceret i DK?

Ja helt bestemt.” (bilag 3: Transskriptioner, interview #11)

Af ovenstående kan det konkluderes, at informanterne har en forudindtaget holdning om, at

danske møbelklassikere skal være designet af danske møbelarkitekter. Samtidig forventes det, at

danske møbelklassikere er produceret i DK, men det er ikke nødvendigvis noget, informanten selv

undersøger (jf. ovenstående meningsenheder). Det kan yderligere konkluderes, at ”Made in

Denmark” er et kvalitetsstempel på baggrund af de superlativer, informanterne bruger i spørgsmål
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fire (bilag 3: Transskriptioner). Dette resultat understreger informantens forventning fra tema 1,

om at FHs dansk designede møbelklassikere skal være produceret i DK.

5.3 Tema 3: Forbrugerens mulige holdningsændring

Det sidste tema skal illustrere den holdningsændring, der finder sted hos informanterne, når de

informeres om, at FH flytter produktionen ud af DK. Dette gøres ved at stille spørgsmål nummer

syv, som er forholdsvis sent i interviewet:

”Vidste du, at Fritz Hansen er i gang med at flytte deres møbelproduktion

til udlandet?” (bilag 1: Interviewguide)

Dette er for at sikre, at de tidligere spørgsmål og svar ikke påvirkes af den holdning, det medfører

hos informanten. Derudover tager tema 3 udgangspunkt i spørgsmål nummer otte, ni og 10:

”Hvordan tror du, det påvirker deres møbelsalg, at der ikke længere

står ”Made in Denmark” på møblerne? Og hvordan påvirker det deres

troværdighed og loyalitet i forhold til deres brand, når de flytter

produktionen til udlandet?”

”Hvordan vil det påvirke dit næste køb hos Fritz Hansen, hvis der ikke

står ”Made in Denmark” på deres møbler? Vil du i stedet for at købe

en ny Fritz Hansen-‐stol i stedet købe brugt for at sikre dig, at produktet

er produceret i DK?”

”Er det endegyldigt for dig, om der står Made in Denmark?”

(bilag 1: Interviewguide).

Det er vigtigt at understrege, at Polen ikke nævnes i disse interview, medmindre informanten selv

bringer det op. Dette er grundet de fordomme, som informanterne kunne have i forbindelse med

oprindelsesland. Trods det er interessant at undersøge informanternes holdning til Polen og andre

oprindelseslande, er det ikke relevant for denne research og uddybes derfor ikke yderligere.
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Det kan af transskriptionerne læses, at seks ud af 11 informanter (informant nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8) ikke

vidste, at FH flytter produktionen ud af DK. Og ud af de sidste fem informanter var der to, der

havde større indsigt i det (bilag 3: Transskriptioner). Informanternes reaktion på det, er forsøgt

uddybet i spørgsmål otte og ni, og kan læses af følgende meningsenheder.

”Så vil jeg nok kigge efter, om den er lavet lige så, som den jeg har i forvejen.” (bilag 3:

Transskriptioner, interview #1)

”(…) hvis de flytter produktionen til udlandet, så er det formentlig for, at de kan producere det

billigere (…) ud fra mit synspunkt bliver værdien af det forringet, hvis det bliver produceret i

udlandet, hvis prisen alligevel er den samme. Så er det ikke gennemført på samme måde (…) Jeg

synes den (troværdigheden) falder lidt, fordi jeg synes, det har stor værdi, at det er en dansk

designer og får det produceret i DK, altså at det er gennemført dansk. Derfor synes jeg,

troværdigheden falder lidt, hvis man gerne vil have lavet designet herhjemme, men man lægger

vægt på at få det produceret billigt. For mig der sætter det værdien ned.” (bilag 3:

Transskriptioner, interview #4)

”(…) Jeg tror, der er mange, der forbinder det her med at producere i udlandet som

masseproduktion, og mere præcist der her med, at det måske kan gå ud over kvaliteten, hvis man

ikke er opmærksom.

-‐ Tror du, at det kan påvirke deres troværdighed som brand?

En lille smule ja.” (bilag 3: Transskriptioner, interview #5)

”Nej, det vidste jeg ikke, og det ville jeg da være ked af (…) Man kan jo ikke være sikker på, at det

er den samme gode kvalitet, man får” (bilag 3: Transskriptioner, interview #7)

”Jeg har ikke fantastisk høje tanker om Fritz Hansen, og det her med at de har flyttet produktionen

til Polen, det er jo bare helt forfærdeligt i mine øjne. (…) Danish Design made in Poland, det synes

jeg bare ikke spiller (…) det virker som om, at de har tænkt mere på økonomi, end de har tænkt på

kvalitet (…)”(bilag 3: Transskriptioner, interview #10)
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”Altså det første jeg tænker, er, om de kan producere det i samme kvalitet, som man gjorde i DK.

Det andet jeg tænker, er hvis man slår sig op på at lave dansk design fra den danske guldaldertid,

der tvivler jeg lidt på, hvordan det kan hænge sammen med, at der står ”Made in Poland” på.”

(bilag 3: Transskriptioner, interview #11)

”Jeg vil mene, at selvom man flytter produktionen til udlandet, så kan man godt bibeholde de

samme designere. Men så er det bare produktionen, der foregår i udlandet. Og så vil jeg betale

samme pris for det, hvis jeg gerne vil have det møbel (…) Hele håndværket går tabt i DK, hvis ikke

de der dygtige håndværkere kan blive ved med at arbejde med det (…) (bilag 3: Transskriptioner,

interview #2)

”Jeg synes, det er et udtryk for, at man vil spare på sine omkostninger (…) Men jeg tænker ikke, at

det som sådan vil have en påvirkning, for det er nok ikke noget, de går ud og offentliggør

fuldstændigt stort og flot i pressen. Så jeg tror ikke, det påvirker deres brand medmindre, man

opsøger den info. Hvilket man nok vil gøre, hvis man er nørd (…)” (bilag 3: Transskriptioner,

interview #8)

En opsummering af informanternes reaktion må vurderes at være primært negativ. Informanterne

begrunder selv FHs outsourcing med økonomiske aspekter, som at de vil spare på

omkostningerne, samt at kvaliteten forringes. Endvidere sættes der spørgsmålstegn ved

danskheden i, at et dansk designet møbel bliver produceret i udlandet, og at teksten ”Made in

Poland” ikke har noget med dansk design at gøre. Spørgsmål nummer ni sætter fokus på, om

informanter vil købe brugt, for at sikre sig, at det er produceret i DK, og der står ”Made in

Denmark” på. Her er resultatet, at otte ud af 11 informanter (informant nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

hellere vil købe brugte møbler (bilag 3: Transskriptioner), som dermed understreger vigtigheden i,

at møblerne bør produceres i DK.

Alligevel har researcher i sidste spørgsmål tilknyttet tema 3 spurgt informanterne om, hvor

endegyldigt det er for dem i forhold til deres næste køb hos FH, at der står ”Made in Denmark” på
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møblet. Her er det interessante, at seks ud af 11 informanter svarer klart nej (informant nr. 1, 2, 4,

5, 8, 9) (bilag 3: Transskriptioner) og dermed modargumenterer den generelle holdning mellem

informanterne. Her sker der en opdeling af informanterne, hvor forholdet adskiller sig fra

hinanden, og dermed tydeliggøres det, at det der driver informanternes forhold til brandet, er

ændret. Dette bliver yderligere belyst i afhandlingens analyse. Følgende meningsenheder

tydeliggør opdelingen af informanterne.

”Det er ikke endegyldigt, men jeg synes det har stor værdi. Men det er klart, at prisen også skal

afspejle det. Så hvis det skulle være lavet i udlandet, så ville jeg også forvente, at prisen ikke var

nær så høj, som hvis det var gennemført herhjemme.” (bilag 3: Transskriptioner, interview #4)

”Det er nok lidt tvetydigt svar, jeg har givet efterhånden i det her interview, fordi for mig personligt

betyder det ikke det helt store, jeg synes det er charmerende, og jeg synes, det er et

kvalitetsstempel. Men det vil ikke afholde mig fra at købe, hvis der ikke står ”Made in Denmark.”

(bilag 3: Transskriptioner, interview #8)

”Det kan godt betyde, at jeg vælger et møbel fra. Men det kan gradbøjes, det afhænger også af,

om kvaliteten af det er i top. Men igen hvis det var flyttet til et eller andet land, der havde en stolt

tradition for møbelproduktion, så ville det ikke være så svært (…)” (bilag 3: Transskriptioner,

interview #10)

5.4 Sammenfatning af kvalitativ research

Ovenstående research resultater viser, at informanterne har en ensartet forståelse af FHs brand.

FH karakteriseres af flere superlativer, som giver entydig opfattelse fra informanternes side.

Endvidere har informanterne også en fælles holdning til, hvad der karakteriserer en dansk

møbelklassiker. De er enige om, at det handler om kvalitet, design og professionalisme. Derudover

nævner flere informanter den eksportbølge, der fandt sted i 1950-‐60’erne, som gjorde dansk

møbeldesign verdenskendt. I den relation er det vigtigt at fremhæve, at både i tema 1 og 2

udtrykker informanterne vigtigheden i, at det er dansk. Altså både FH og den generelle danske

møbelklassiker skal være dansk og bevare danskheden i sig. Informanterne mener dog, det
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primært er møbelarkitekten, der skal være dansk. Alligevel er de enige om, at hvis møblet

produceres i DK, vil det få mere værdi, end hvis det produceres i udlandet. Informanterne

understreger dette ved at klassificere ”Made in Denmark”, som et kvalitetsstempel. Den

efterfølgende rundspørge af informanterne ud fra Aakers Personality Framework(1997), peger

resultaterne på sincerety, competence og sophistication.

Tema 3 klarlægger informanternes reaktion på og holdning til, at produktionen flyttes til udlandet.

De fleste informanter er ikke klar over, at FH vil outsource, før de informeres om det i spørgsmål

syv. En gennemgående negativ holdning præger informanternes svar, og de mener, FH primært

gør det for at spare på omkostningerne. Informanterne udtrykker en bekymring for, om kvaliteten

vil forringes, og at danskheden i møblet vil forsvinde. Enkelte informanter nævner, at ”Danish

Design made in Poland” ikke har noget med danske møbelklassikere at gøre. Bemærkelsesværdigt

vil nogle informanter alligevel købe produktet, selvom der ikke står ”Made in Denmark” på det, til

trods for at de tidligere har understreget vigtigheden af at det skal være produceret i DK. Her sker

en opdeling af informanterne, og det er nu ikke længere det samme, der driver forholdet. De kan

nu klassificeres som nørder og fans (uddybes i afsnit 6: Analyse og diskussion).

Informanterne har et positivt tilhørsforhold til FHs brand, og klassificerer det og danske

møbelklassikere som god dansk kvalitet. Ved introduktion af FHs plan om at flytte produktionen

ud af DK sker der en overvejende holdningsændring hos informanterne. De er overvejende enige

om, at hvis danske møbelklassikere produceres i DK, giver det en merværdi, og de vil ikke tøve

med at investere. Men produceres danske møbelklassikere i udlandet, vil de overveje nøje, før de

investerer, og vil endvidere kræve en sikkerhed for, at kvaliteten er på samme niveau, måske

endda købe møblerne brugt. Konklusionen må derfor være, at FH mister troværdighed og loyalitet

fra sine forbrugere ved at flytte produktionen ud af DK. Følgende model vil illustrere de byggesten,

der medtages i den efterfølgende analyse.
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Model 12: Opsummering af research resultater og byggesten
Kilde: Egen tilvirkning

5.5 Sekundær research

Efter Jacob Holms indtrædelse i FH skulle der ske noget nyt. Han mente ikke, at virksomheden ville

overleve, hvis de fortsat profilerede sig som møbelproducent. Derfor gik han i gang med at finde

ud af, hvordan FH blev opfattet af forbrugerne, og svaret var:

”Fritz Hansen var en gammel ældre dame. Umådelig sød og venlig.

Hun så godt ud af sin alder. Gik i persianerpels og havde en meget stor

taske. Det billede skulle ændres: Hun skulle ikke forynges, men hendes

mentale tilstand skulle ændres. Hun fik høreapparat, så hun kan høre -‐

og være i pagt med tiden.” (Vestergård & Christensen, 2012).

Analyse og
diskussion

TEMA 1
• Klassisk, værdibevarende
design, holder hele livet.
• “Made in Denmark”.
• Sincerety, competence,
sophisscason.

TEMA 2
• Dansk møbelklassiker skal
designes af en dansker og
produceres i DK.

TEMA 3
• Negasv
holdningsændring.
• Nørder vs. fans.



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

Side 54 af 122

Værdisættet hos FH afspejles i, at de lægger vægt på at sælge historie fremfor en funktionel stol at

sidde i. De værner om traditioner, og ønsker at forvalte designarven i forhold til nutiden

(Vestergård & Christensen, 2012). Hvilket i sig selv er en kunstart, for ikke at kvæle forbrugeren i

kedelige fortællinger. Men for Jacob Holm er det vigtigt, ”(…) at den historie man fortæller, skal

være sand og ikke blot et marketinggimmick (…)” (Vestergård & Christensen, 2012). Det er en

kombination af historiefortællingen og paraply-‐navnet Republic of Fritz Hansen. En

sammensmeltning af en global virksomhed, som stadig vil være niche-‐præget og tilpasse sig den

enkelte forbruger.

Der findes en udbredt skepsis i blandt den danske presse i forhold til FHs valg om outsourcing.

Pressen har sat fokus på emnet ved at inddrage diverse specialister, som illustreres i følgende

udsagn.

Professor og leder på Center For Industriel Produktion på Aalborg Universitet, John Johansen: ”Det

er jo en væsentlig del af disse møblers succes, at arkitekter og designere, fordi møblerne blev

produceret herhjemme, også havde værkstederne og møbelfabrikkerne som laboratorier, hvor de

kunne eksperimentere og udvikle deres design. Når produktionsapparatet ikke længere findes her,

vil det også være slut med disse eksperimenter, og det kan vise sig at få indflydelse på udviklingen

af nye danske designermøbler (…) Er det nødvendigt for en original til det danske marked, at den er

fremstillet i Danmark, eller kan forbrugerne acceptere, at møblerne er ”Made in Poland”.” (Tram,

2013).

Indehaver af Brødrene Sørensen Møbler i Aalborg, Jan Sørensen: ”Jeg har oplevet en kunde, der

annullerede en bestilling, fordi det var møbler fra Fritz Hansen, der var fremstillet i Polen. Kunden

ville have møbler, der var fremstillet i Danmark, så det skaffede vi. Jeg tror, det på sigt kan blive et

image-‐problem for Fritz Hansens møbler, at de er produceret i Polen” (Tram, 2013).

Brandingekspert og administrerende direktør i Lead Agency, Kresten Schultz Jørgensen: ”(…) er

sikker på, at mange forbrugere er ligeglade med, hvor en stol er produceret -‐ men ikke de

privilegerede af slagsen. Og det er i høj grad dem, en virksomhed som Fritz Hansen skal leve af. ”Et
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brand er jo noget, som forbrugerne beslutter. Det er ikke noget, man beslutter på en fabrik. Og

moderne forbrugere er ikke ligeglade med følelser og politik”. (…) der findes flere lag i et

forbrugerbrand. Det er forholdet mellem pris og kvalitet. Det er de indbyggede værdier og følelser -‐

herunder det nationale. (…) ”Det virker, som om Fritz Hansen er uvidende om det, som motiverer

og præger den moderne og ikke mindst privilegerede forbruger” (Rasmussen, 2012a).

5.6 Sammenfatning af sekundær research

Ovenstående citater er udvalgt, for at kunne underbygge afhandlingens problemfelt. De handler

om FHs kerneforbrugere, hvortil der skal ske tilpasning. Og deres relation til FH er tidligere

præsenteret i den primære dataindsamling (afsnit 5: Research resultater). Derfor er det relevant

at analysere FHs corporate identity, image, reputation og brand for, at kunne vurdere, hvilken

påvirkning det vil få, at virksomheden flytter produktionen til udlandet.

6 Analyse og diskussion

Følgende afsnit vil med udgangspunkt i det teoretiske felt analysere og diskutere FHs corporate

identity, corporate image og corporate reputation. Endvidere analyseres og diskuteres FHs brand

med udgangspunkt i teorier omhandlende personality-‐ og relationship branding, for at klarlægge

forbrugerens forståelse af og relation til brandet. I hele afsnittet inddrages research resultaterne.

6.1 Birkigt og Stadler -‐ Model of Corporate Identity

Analysen tager afsæt i Birkigt og Stadlers’ Model of Corporate Identity (Cornelissen, 2011: 61-‐62),

som klarlægger FHs corporate identity vha. symbolism, communication og behaviour. Endvidere

tydeliggør denne model, hvor problemfeltet ligger.

FHs symbolism kommer til udtryk via deres logo, som holdes grafisk i sort-‐hvide farver, nogen

gange jordfarver ifm. deres magasin ”Republic” (bilag 4: Model of Corporate Identity (analyse)),

samt den måde deres hovedkontor er indrettet med farver og materialer: ”Allerede i receptionen,

ses det tydeligt, at virksomheden befinder sig i en klasse, hvor design har afgørende betydning. Et
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råt, enkelt cementlook er kombineret med store vinduer og få elegante møbler” (Vestergård &

Christensen, 2012). FH udstråler dermed orden, klasse, ro, enkelthed og eksklusivitet.

Communication er FHs kommunikation via hjemmeside, nyhedsbreve, konkurrencer, sociale

medier, brochurer, medieudtalelser, årsrapporter, kataloger, magasiner, sponsorater m.fl.

Relevant for afhandlingen, er deres kommunikation ifm. at skulle flytte produktionen, og hvordan

de har håndteret dette. I det tidligere afsnit ”Produktionen flyttes til udlandet” (afsnit 3.4) er der

flere citater, der understreger, de forskellige signaler FH udsender via den danske presse.

Følgende citater understøtter samme.

”Ifølge fagbladet vil den administrerende direktør, Jacob Holm, dog ikke kommentere detaljerne på

forhandlingerne” (Frederiksborg Amts Avis, 2012).

”Direktør hos Fritz Hansen, Jacob Holm, har ikke ønsket at svare på en række spørgsmål fra

NORDJYSKE” (Tram, 2013).

”Fritz Hansen vil ikke udtale sig til Politiken, da vi ringer for at høre, hvilke tanker firmaet har gjort

sig i forbindelse med flytningen.”(Olsen, 2012)

”Vi er ved at være godt frustrerede over, at ledelsen er så tung at danse med, siger

tillidsrepræsentant Per Olav Larsen til Fagbladet 3F” (Frederiksborg Amts Avis, 2012).

Som nævnt har administrerende direktør Jacob Holm givet ét interview til Dagbladet Børsen

(Rasmussen, 2012b), og ellers kun sparsomme kommentarer. I sit interview forklarer han, at

udflytningen er pga. økonomi: ”Rammevilkår som priser og afgifter har været slående store. Og

det er faktisk dem, der har gjort udslaget, siger Jacob Holm” (Rasmussen, 2012b). Dertil kommer

hans kommentar til, hvordan det vil påvirke deres brand: ”For ti år siden ville det have været en

stor bekymring. Men i dag er det intet problem i forhold til forbrugerne. Det vigtige er, at Fritz

Hansen står inde for dét, der leveres -‐ og lever op til de krav, som forbrugerne har”. Hvilket kan

vurderes, som den forventning Jacob Holm har til FHs forbrugere og deres håndtering af
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situationen. Dette vil blive analyseret yderligere i Hatch og Schultz’ Toolkit. Som tidligere nævnt

udsender FH også en pressemeddelelse om nyheden, der er meget kortfattet, og mest virker som

et forsøg på at lave damage control og undgå yderligere konfrontation med omverdenen (Fritz

Hansens A/S, d). Det kan altså diskuteres, hvorvidt der er sammenhæng i den kommunikation FH

intentionelt sender ud, og det som pressen opfanger. Hvilket rejser følgende spørgsmål: Hvorfor

har FH truffet beslutning om, en uigennemsigtig kommunikationsstrategi ifm. udflytning af

produktionen? Denne kommunikationskløft vil blive analyseret yderligere i Hatch og Schultz’

Toolkit.

I nærværende analyse er det interessante ved Model of Corporate Identity det såkaldte

behaviour-‐aspekt. Her findes problematikken i modellens tandhjuls-‐princip, hvor de tre faktorer

fungerer som tandhjul for corporate identity, men stopper med at dreje rundt, hvis der sker

ændringer i en eller flere faktorer. FH ændrer på sin sædvanlige behaviour, ved at flytte

møbelproduktionen ud af DK, og det skaber problemer for deres corporate identity. Det er således

det, der danner fundament for nærværende afhandling og derfor bliver analyseret yderligere. Det

kan dog diskuteres, hvorvidt denne model sætter fokus på corporate reputation, hvilket derfor

kræver researchers tilpasning i følgende analyse og diskussion.

6.2 Hatch og Schultz -‐ The Corporate Branding Toolkit

For at belyse ovenstående problemstilling, benyttes The Corporate Branding Toolkit udviklet af

Hatch og Schultz (2001). Som nævnt er formålet med brug af dette Toolkit at benytte de relevante

aspekter til belyse, hvorledes FH kan opnå en stærk corporate identity. ”(…) in order to manage

the company’s reputation it is strategically important for organizations to achieve ’alignment’ or

’transparency’ between its internal identity and its external image” (Cornelissen, 2011: 69).

Til at identificere de vigtige problemområder har Hatch og Schultz udviklet inspirationsspørgsmål

til de tre områder(2001). Vision-‐culture har følgende spørgsmål:

• Does your company practice the values it promotes?

• Does your company’s vision inspire all its subcultures?

• Are your vision and culture differentiated from those of your competitors?
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Kløften mellem vision og culture kommer til udtryk ved, at FHs ledelse har truffet beslutning om,

at outsource produktionen. Resultatet af det ses i de 55-‐60 arbejdspladser, der bliver nedlagt i den

danske produktion i Allerød (Rasmussen, 2012b). Deraf må det antages, at de medarbejdere, der

står til at miste deres arbejde, ikke er lige begejstrede for den strategiske udvikling. Kløften opstår,

og forhandlingerne om en fremtidig løsning går i hårdknude (Keiding, 2012). Dette offentliggøres i

den danske presse, og gør dermed FHs forbrugere opmærksom på situationen. Her opstår endnu

en kløft, men i stedet i image-‐culture perspektivet (uddybes senere).

Tidligere nævnt er FHs værdisæt, vision samt designfilosofi, og de superlativer tilknyttet disse tre

aspekter må vurderes at være langt fra denne nye strategi. Historie, traditioner, original, genuine,

Danish er ord (afsnit 5.5: Sekundær research), der mister sin betydning ifm. denne kløft. De første

to spørgsmål fra Toolkit’et er derfor relevante. FH praktiserer ikke de værdier, de ellers

promoverer, og deres vision er i dette tilfælde ikke en inspirerende kilde for den subkultur, der

eksisterer i produktionen. FHs ledelse mislykkedes i processen i at implementere den nye strategi,

som resulterer i kløften mellem vision og culture. I stedet bør FHs ledelse forsøge at implementere

strategien anderledes ved at inddrage alle subkulturer i virksomheden og søge at skabe et

stærkere fundament for den nye udvikling. En langvarig proces der i sidste ende vil gavne FHs

image, således at problematikken ikke offentliggøres på samme negative måde i den danske

presse.

Image-‐culture kløften kan opstå, ved den opfattelse forbrugerne og medarbejderne hver især har

af virksomheden. Følgende spørgsmål sætter fokus på det (Hatch & Schultz, 2001):

• What images do stakeholders associate with your company?

• In what ways do your employees and stakeholders interact?

• Do your employees care what stakeholders think of the company?

Kløften opstår ved den måde, den danske presse oplyser om, at FH flytter produktionen til

udlandet, og hvordan deres interne forhandlinger går i hårdknude. Et signal om, at medarbejderne

hos FH ikke er enig i den forestående strategiske udvikling. Dette sammenlignes med resultaterne

af afhandlingens primære dataindsamling (afsnit 5: Research resultater), hvor informanternes
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opfattelse af FH generel er positiv og afspejler nogle af de samme superlativer, som FH selv bruger

i deres værdisæt og vision. Desværre er medarbejderne i produktionen og forbrugernes opfattelse

ikke længere den samme. Dermed er de tre spørgsmål alle relevante, og belyser den uenighed, der

eksisterer hos henholdsvis produktionsmedarbejder og forbruger. Forbrugerne vil opfange

informationer om problemstillingen i forhandlingerne, som medgiver en form for interaktion

blandt dem og produktionen. Dette understreges endvidere i research resultaterne ved den

holdningsændring, der sker hos informanterne efter spørgsmål syv, hvor de har fået den

pågældende information (afsnit 5: Research resultater). Den gennemgående reaktion fra

informanterne er stor skuffelse, og der tages afstand til, hvorvidt FH stadig kan vedholde den

danske autensitet og kvalitet. Kløften bliver derfor endnu dybere og FH bør have håndteret

situationen anderledes. Et bedre informationsgrundlag og inddragelse af alle subkulturer hos FH

samt forbrugerne kan have resulteret i et andet og mere positivt scenarie. Desværre ønsker Jacob

Holm ikke at kommentere situationen i pressen, og sender dermed tvetydige signaler ud til

forbrugerne.

Image-‐vision kløften afspejles ligeledes i samme problemstilling. Trods FH har forskellige grupper

af forbrugere over hele verden både erhverv og privat, fokuserer nærværende afhandling på de

danske forbrugere på 35 år og opefter, som ejer et danskdesignet møbel produceret hos FH.

Følgende spørgsmål skal ifølge Hatch og Schultz afdække denne kløft(2001):

• Who are your stakeholders?

• What do your stakeholders want from your company?

• Are you effectively communicating your vision to your stakeholders?

Det må vurderes, at der er sket en kommunikationsbrist ifm. offentliggørelse af strategien. FH

imødekommer ikke interessenternes krav og behov, som disse har til virksomheden. Men træffer

nogle strategiske valg, uden at tænke over konsekvenserne. Informanterne ønsker, at FH skal

værne om traditioner og historie (ligesom FHs vision giver udtryk for) ved at producere de

danskdesignede møbelklassikere i DK. Det giver så forbrugerne en sikkerhed i, at kvalitet og

æstetik er uændret. Der er en forventning om at købe et stykke dansk historie fra FH, men den

vision ødelægges ved at flytte produktionen ud af landet på denne måde. FH modarbejder altså



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

Side 60 af 122

deres egen vision ved at håndtere situationen på denne måde, og sender modstridende signaler til

sine forbrugere.

Det er tydeligt, at der eksisterer nogle alvorlige kløfter i forhold til Hatch og Schultz’ Toolkit (2001).

FH træffer nogle dårlige valg i henhold til den måde, de kommunikerer budskabet ud på. Og det er

meget svært at finde årsagen til henne håndtering. Der er brug for ensretning mellem vision,

culture og image, for at FH kan sikre tilhørsforholdet hos de danske forbrugere. Det er her, deres

corporate reputation står på spil, og trods FH har navnet, kan dårlig omtale alligevel gøre skade. Af

denne teori må det konkluderes, at FH corporate identity, image og reputation ikke stemmer

overens, hvilket svækker brandet. ”While corporate vision and culture are themselves powerful

strategic tools, once they are aligned with stakeholder images, the corporate brand can become a

powerhouse” (Hatch & Schultz, 2001: 134).

Dette kan belyses yderligere i en diskussion om, hvorvidt Toolkit’et anses med ledelsens eller

forbrugerens perspektiv. Ovenstående analyse afspejler Toolkit’ets oprindelige funktion, som er at

afhjælpe ledelse med at identificere kløfter i virksomhedens corporate identity, image mv. og

komme med løsningsforslag hertil. Deraf vurderes FH image til at være beskadiget pga. de tidligere

beskrevet kløfter. Alligevel findes der en kritik af Toolkit’et i og med, at modellen bør kunne anses

fra flere perspektiver. Hvis den vurderes fra et andet perspektiv, som ikke er ledelsen, vil kabalen

ikke gå op. Angribes modellen fra forbrugerens perspektiv, er det en anden problematik, der

opstår og i virkeligheden et spørgsmål om etik. Forbrugeren vil lægge vægt på den måde, FH har

valgt at håndtere situationen og sætte spørgsmålstegn ved kommunikationen. Men for

forbrugeren er det ikke det samme løsningforslag. De bliver ikke tilfredse af en ensretning af

Toolkit’et. I stedet opstår følgende spørgsmål: Hvorfor har FH truffet beslutning om, ikke at

informere deres danske forbrugere yderligere om den forestående ændring? Hvad opnår

virksomheden ved ikke at gøre således, og misligholder de i virkeligheden forholdet til

forbrugerne? Den diskussion er relevant, for at kunne begribe, hvordan Toolkit’ets kabale ikke går

op, når det anses fra forbrugerens side. Der argumenteres yderligere for dette, ifm. at de faktorer

modellen belyser, hele tiden vil ændre sig, i takt med at strategien om outsourcing vil udvikle sig.

Vil der ske en ændring i kvaliteten af designklassikerne, når de produceres i udlandet? Og kommer
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der en ny mediestorm, som belyser dette? Forhold som disse kan ikke inddrages i Hatch og

Schultz’ Toolkit, da der ikke kan tages højde for uforudsete ændringer og andre perspektiver.

Derfor er modellen begrænset til at give et øjebliksbillede af den nuværende situation, som kun

FHs ledelse kan forholde sig til.

6.3 Fritz Hansen brandet

FH brandet kommer til udtryk i en kombination af deres værdisæt, vision og corporate

kommunikation. Det handler om forbrugernes og virksomhedens opfattelse af brandet. Dermed

også en kombination af corporate identity, image og især reputation. Ved at investere i møbler

hos FH, gør forbrugeren sig selv til ambassadør for brandet. Derudover er det begyndelsen på et

forhold mellem brand og forbruger, som udvikler sig gennem tiden (læs mere i afsnit 6.5).

Følgende analyse og diskussion behandler ikke Republic of Fritz Hansen (uddybet i afsnit 3.3:

Republic of Fritz Hansen). I stedet fokuseres på den generelle opfattelse af FH som brand, som er

relevant for de i afhandlingen omtalte forbrugere.

6.4 Personality branding

Personality branding handler om, hvordan forbrugeren kan relatere til brandet ved at spejle egne

egenskaber i det, samt tillægge det særlige personlighedskarakterer. Dette kaldes animism, ”(…)

human personalities are ’transformed’ into brand personalities (the modified Big five) and

consumers interact with brands that suit their self-‐expressive benefits best” (Heding et al., 2009:

157). Med det forstås de signaler, som forbrugeren bevidst/ubevidst sender til sin omverden ved

at forbruge brandet. I denne sammenhæng bliver forbrugeren en del af FH brandet (som

ambassadør) ved at investere i deres møbler. Jacob Holm betegner det, som at være en del af den

øverste fjerdedel af indkomstpyramiden (Vestergård & Christensen, 2012).

Brandets personlighed kommer til udtryk ved at sammenkoble Jakob Holms kommentarer,

virksomheden værdier, logo, farver mv. og resultaterne fra den primære dataindsamling. Som

tidligere nævnt fra interviewet med Jacob Holm, tillægger han brandet karaktertræk ved at

referere til det som den gamle dame med persianerpelsen, der skal opdateres, så hun er i pagt
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med tiden (Vestergård & Christensen, 2012). Endvidere afspejles FHs værdier i nøgleordene

traditioner, historie, originalitet, bæredygtighed og eksklusivt design (afsnit 3.1: Introduktion til

Fritz Hansen). Research resultaterne er præget af en generel positiv opfattelse af brandet med ord

som kvalitet, stilrent design, praktisk, enkelthed, værdibevarende, møbler for livet og dansk.

Ydermere karakteriseres brandet ud fra Aakers Brand Personality Framework, som sammenfatter

brandpersonlighederne i fem dimensioner (J. L. Aaker, 1997). Her har informanterne placeret

brandet i mellem sincerety, competence og sophistication.

En sammenligning af resultaterne med en anden undersøgelse, der har gjort brug af samme

dimensioner, kan bekræfte informanternes valg. ”sincere brands share family-‐related associations

and high morals(…) competent brands are mostly associated with expertise and quality,

sophisticated brands are usually of feminine nature (…)” (Maehle et al., 2011: 300). Undersøgelsen

påpeger endvidere en sammenhæng mellem produktkategori og personlighed (2011: 299), som

ved FH kommer til udtryk i form af, at det er et møbel af høj kvalitet og eksklusivt design.

Ved at sammenfatte og analysere disse aspekter ifølge personality branding, kommer følgende

karakteristik: En ven for livet, der er velopdraget, anstændig, troværdighed og loyal. En følelse af at

komme hjem og være i selskab med en karakter, man altid kan regne med og stole på. En

velpåklædt, intelligent og imødekommende karakter.

Her er det relevant at perspektivere denne karakteristik tilbage til behaviour-‐egenskaben fra

Model of Corporate Identity, som illustrerer, hvordan FH ændrer sin sædvanlige adfærd.

Reaktionen kommer til udtryk i den primære dataindsamling, hvor informanterne tager afstand til

FH strategi om outsourcing, og dermed vil brandpersonligheden automatisk miste troværdighed

og loyalitet fra forbrugerne. Det er her corporate reputation bliver relevant, fordi forbrugeren nu

er i gang med at ændre sin opfattelse af brandet. Uundgåeligt præger det relationen mellem

brand og forbruger, som formentlig vil svækkes med tiden, da den oprindelige forventning fra

forbrugers side er i gang med at blive erstattet. ”For a brand personality to be successful, it must

be consistent and durable” (Heding et al., 2009: 129), hvilket FH afviger fra at være, ved at

outsource produktionen og ændre behavior-‐egenskaben. Det kan relateres til den måde, som FH
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har valgt bevidst/ubevidst at kommunikere nyheden ud til interessenterne. Forbrugeren møder nu

en brandpersonlighed, som er ændret fra deres oprindelige opfattelse. ”When expectations are

met or exceeded, the company (and thus the brand) is considered sober and honest. But for a

brand to be considered competent, it is necessary to meet or exceed expectations repeatedly ovet

time” (Maehle et al., 2011: 300).

Det er altså et øjebliksbillede af brandets personlighed, og det kan diskuteres, hvorvidt Brand

Personality Framework vil ændre sig over tid. Dimensionerne er forholdsvis brede definitioner af

de personlige karaktertræk, og her må det overvejes, hvorledes disse kan ændres ifm.

forbrugerudviklingen over tid. Der opstår flere perspektiver i research resultaterne, som kommer

til udtryk ved at enkelte informanter står ved, at de slet ikke vil købe FH ”Made in Poland”, og

andre er mere usikre over, hvor stor betydning det egentlig har. Dermed antydes det, at

forbrugerne inddeles i to grupper. ”Nørderne” som går meget op i, at produktionen sker i DK, og

der dermed står ”Made in Denmark” og de mere almindelig ”fans”, som mere går op i, at de har et

anderkendt FH-‐møbel stående hjemme i stuen. Foretager man samme research om nogle

måneder med de samme informanter, er der risiko for, at Brand Personality Framework-‐

dimensioner vil se anderledes ud, og resultaterne vil afspejle en anden slags brandpersonlighed.

Endvidere handler det nu om, hvad der driver forholdet mellem FH og de to grupper af forbrugere.

Dette diskuteres i næste afsnit om relationship branding.

En anden diskussion af modellen relateres tilbage til Hatch og Schultz Toolkit, som i denne analyse

er vurderet til ikke at være ensrettet. Men hvordan vil Brand Personality Framework ændres, hvis

Toolkit’et ikke er præget af kløfter og i stedet projekterer et harmonisk image. Det skal påpeges, at

informanterne blev spurgt om personality dimensionerne efter, at de fik information om FH

udflytning af produktionen. Deraf er deres karakteristik af brandet lavet på baggrund af deres

holdningsændring. Umiddelbart antages det, at det ikke vil resultere i den store ændring før/efter

holdningsændring, da dimensionerne rækker så vidt, som de gør. Og der er heller ingen

sammenhæng i grupperingerne (nørder vs. fans) og valg af dimension. Men alligevel må det

antydes, at der findes en sammenhæng mellem det, der driver relationen og
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personlighedsdimensionerne, fordi en ændring i forbrugerens opfattelse af brandpersonligheden

vil finde sted takt med at nyheden om outsourcing bliver ældre.

6.5 Relationship branding

For at uddybe hvorledes relationen er mellem forbruger og brand, analyseres problemstilling her

ud fra relationship-‐perspektivet. Ifølge Heding et al. skal forbrugeren have en forståelse for og

interesse i brandets personlighed, for overhovedet at kunne have et forhold til brandet (2009:

156). Det er konkluderet i det tidligere afsnit, at der vil ske en udvikling i brandrelationen. Ligesom

andre brandrelationer udvikler sig i løbet af forbrugerens liv (2009: 152-‐154). Relationen kan være

anderledes, fra om forbrugeren selv har investeret i et møbel fra FH fabrikken, eller om det er

noget, der er gået i arv. Fælles for disse relationer er dog, at de er karakteriseret af en vis loyalitet

og troværdighed fra begge sider. Over årene må det antages, at relationen er blevet stærkere ifm.

at FH hele tiden har levet op til sine forbrugeres forventninger. I afhandlingens problemstilling

sættes forholdet på prøve, i og med at FH afviger fra sin sædvanlige adfærd. Derfor vil følgende

afsnit vha. Conceptual Model (J. Aaker et al., 2004: 3) sætte fokus på, hvor stærk relationen er

mellem FH brand og forbruger (bilag 5: Conceptual Model (analyse)).

Ifølge denne teori karakteriseres brand personality indenfor to kategorier: sincerety og exitement

(J. Aaker et al., 2004). Disse er dog ikke lig med Aakers Brand Personality Framework (1997). Af

disse to kategorier falder FH under sincerety, fordi det er karakteriseret af værdier som

traditionalisme, og afspejler et længerevarende venskab til forbrugeren. Selve transgressionen

som finder sted, er FHs outsourcing af produktionen. Denne adfærdsændring vurderes som

implicit brud på de regler, der ligger til grund for relationship branding og derfor vedrører

relationen mellem FH brandet og forbrugeren. ”(…) although transgressions will vary in their

severity and cause and differ in their ultimate negotiations, all are significant in their ability to

affect relationship progress” (J. Aaker et al., 2004: 3). Brand personality og transgressionen er de

to faktorer, der er med til at påvirke partnerkvaliteten, som belyses i styrken af forholdet mellem

brand og forbruger (bilag 5: Conceptual Model (analyse)). Det fremtidige forhold mellem FH og

forbruger afgøres af forbrugerens reaktion og måde at forholde sig til transgressionen på. Dette



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

Side 65 af 122

analyseres vha. resultaterne fra den primære dataindsamling, som sammenholdes med de

følgende fire variabler: commitment, intimacy, satisfaction, self-‐connection.

Commitment afspejler forbrugerens ønske om at vedholde en stærk relation til brandet. Den

variabel bliver væsentlig svækket, men er dog stadig tilstede, efter introduktion af transgression

ved spørgsmål syv i forbrugerundersøgelsen (bilag 1: Interviewguide). Det kommer til udtryk ved

forbrugerens loyalitet overfor FH, og hvorvidt de er villige til at gå på kompromis med deres

værdier for at bevare forholdet til brandet. Det ikke til at forudsige, hvorvidt forbrugerne i

fremtiden vil ændre holdning. Intimacy må vurderes at være meget lav, pga. informationsdeling

fra FHs side ifm. offentliggørelse af nyheden, belyst tidligere i afhandlingen (afsnit 3.4:

Produktionen flyttes til udlandet + afsnit 6: Analyse og diskussion). Deraf bliver forbrugeren mere

lukket ifm. at dele informationer med FH i henhold til nye investeringer. Transgressions-‐

handlingen er skyld i, at satisfaction-‐variablen må revurderes fra forbrugerens side. Dette

reflekteres tilbage til, at forbrugeren skal revurdere FHs image og brand, fordi FH ikke længere

imødekommer forbrugerens sædvanlige forventninger til brandets personlighed. Alligevel må det

vurderes af første del af research resultaterne, at forbrugeren indtil nu har været tilfreds med

forholdet, i henhold til den måde de karakteriserer brandet på. Dette afspejles endvidere i self-‐

connection, hvor forbrugeren indtil nu har kunnet spejle sig i FHs brand, men nu må revurdere

forholdet, da FH corporate identity og image ikke længere stemmer overens (Jf. afsnit 6.2: Hatch

og Schultz -‐ The Corporate Branding Toolkit).

Af denne analyse kan det konkluderes, at grundet de variable indikatorer som er blevet væsentlig

svækket, er partner kvaliteten mellem FH og forbruger i øjeblikket ustabil og usikker. Det er ikke til

at vurdere, hvordan det vil være i fremtiden, men dette øjebliksbillede indikerer, at FH skal være

mere åben og gennemsigtig i forhold til deres nye strategi. Ved at holde informationsniveauet så

lavt, som FH har, skræmmer det deres forbruger, som sætter spørgsmålstegn ved brandet.

Forholdet mellem dem bliver ustabilt, og det kan ikke undgås, at forbruger medtager disse

erfaringer i sine fremtidige konfrontationer med brandet. Om det vil påvirke forbrugeren så

meget, at de ikke vil investere i FH møbler igen pga. ”Made in Poland”, kræver en yderligere

forskning og indsigt i, hvad det præcis er, der vil drive brand relationship’et i fremtiden.
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Det kan diskuteres, eftersom informanterne har opdelt sig i nørder og fans, og disse har nu

forskellige præferencer for, hvorfor de vil investere i møbler fra FH. Umiddelbart må det antages,

at det der driver nørdernes forhold til FH brandet, er deres fastlåste mening om, at den danske

designklassiker skal være produceret i DK for at være dansk. Dermed går de ikke på kompromis

med ”Made in Denmark”. Hvorimod de almindelige fans drives af den tilfredshedsfølelse og

anerkendelse, det giver dem ved at have et FH møbel stående. De prioriterer i stedet, at kunne

sende signaler til omverdenen om, at være så privilegeret, at kunne eje sådan et møbel. Dermed

er det en vurdering af, hvad der er vigtigst for den enkelte forbruger. Fourniers Preliminary Model

of Brand Relationship Quality and its Effects on Relationship Stability (1998: 366) belyser det

næste skridt, som vil præge forholdets fremtid. Aspekter som accomodation,

tolerance/forgiveness, biased partner perceptions, devaluation of alternatives, attribution biases

er alle mulige fremtidsscenarier på, hvor stabilt forholdet vil (for)blive efter, at forbrugerne har

fået lov at fordøje FHs nye strategi. Det er her nørder og fans vil skilles og formentlig gå af

separate veje, som kræver en yderligere forskning at kunne påvise.

I henhold til Aaker, Fournier og Brasels research (2004) understreger resultaterne, at forholdet

mellem forbruger og det brand der er karakteriseret af exitement, hurtigere vil stabilisere sig efter

tilstedeværelse af transgression. Hvorimod et brand karakteriseret af sincerety vil bruge længere

tid på at stabilisere forholdet pga. at forbrugeren tillægger dette forhold større betydning og

derfor er skuffelsen værre (2004: 1).

”Such consistent and persistent effects support the contention that

transgressions have a particularly damaging effect on relationships

with sincere brands, where the simple occurance of the trangression

harms strength on all dimensions and creates difficulties that remedial

efforts did not assuage” (2004: 10).

Dette kan diskuteres, eftersom den research er baseret på et nyere upcoming brand (2004: 4), og

derfor har forbrugeren ikke haft samme historie med brandet, som forbrugerne har haft med FHs

brand. Researcher er enig i, at det vil tage tid for FHs forbruger at komme videre fra FHs
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transgressions-‐handling, men uenig i at forbrugerne vil tage komplet afstand til brandet. Dette

baseres på den fortid, hvor FHs brand har eksisteret og plejet forholdet til forbrugerne. Til trods

for at forbrugernes reaktionstid formentlig vil påvirke FHs reputation negativt i fremtiden, må

brandet alligevel vurderes som stærkt nok til ikke at miste sine forbrugere fuldstændig.

6.6 Opsummering af analyse og diskussion

Ovenstående analyse og diskussion opsamles i Kapferers Identity Prism (2008: 183) for at skabe

overblik og dermed overgang til afhandlingens anbefaling og hovedkonklusion. Nedenstående

afsnit illustreres i model 13.

Det konstateres, at picture of sender er FH og picture of recipient er lig med deres målgruppe og i

nærværende afhandling omtalt som forbrugerne. Physique findes i Birkigt og Stadlers

(Cornelissen, 2011: 61-‐62) symbolism-‐egenskab, som betegner FHs logo, farver og udseende (bilag

4: Model of Corporate Identity (analyse)). FH udstråler via disse symboler orden, klasse, ro,

enkelthed og eksklusivitet. Personality anses fra FHs perspektiv, som værende den gamle dame

med persianerpelsen, der trænger til en opdatering. Det findes i analysens personality branding,

men kun fra virksomhedens perspektiv. Disse to egenskaber er med til at understrege picture of

sender. Culture kommer til udtryk ved Hatch og Schultz’ Toolkit (2001), der identificerer

subkulturen blandt produktionens medarbejdere. Den interne kultur i FH lider af de kløfter

udpenslet af Toolkit’et, og det primære problemområde består i FH kommunikation af strategi

samt forhandlingsmetode. FHs værdier indgår endvidere under aspektet culture, hvor de lægger

vægt på historie og traditioner. Men som Toolkit’et understreger, kommunikeres disse egenskaber

ikke ud med ønsket effekt, og det er nemt at misforstå, hvad FH står for. Relationship illustreres i

Aakers Conceptual Model (2004), der tydeliggør styrken i forholdet mellem brand og forbruger

(bilag 5: Conceptual Model (analyse)), og samtidig belyser ovenstående diskussion, hvad der

virkelig driver forholdet. Det er vurderet, at forholdet er svækket. Samtidig er det konkluderet, at

forbrugerne deler sig op i henholdsvis nørder og fans, som hver har forskellige præferencer for

forholdet til brandet. Ydermere belyser modellen den transgression, der finder sted i og med, at

FH ændrer behaviour i Model of Corporate Identity (Cornelissen, 2011: 61-‐62) (bilag 2:

Indkomstpyramiden). Self-‐image betegnes ud fra forbrugerens perspektiv i relation til personality
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branding. Forbrugeren tillægger karaktertræk til FHs brand, som vedkommende også ønsker at se i

sig selv. Det er den tilfredshed, forbrugeren opnår ved at eje produktet dermed udsende specielle

signaler. Dette refererer igen tilbage til gruppering af forbrugerne i nørder og fans, som dermed

skaber to forskellige self-‐images. Nørderne vil kun have danske møbelklassikere, der er produceret

i DK, ellers er det ikke den ægte vare. Hvor fansene ikke har så meget imod et møbel fra FH, hvor

der står ”Made in Poland”, fordi lige præcis det møbel stadig udsender de signaler, som de

identificerer sig med. Aspektet kommer endvidere til udtryk i den kløft, der eksisterer i

forbrugerens image-‐opfattelse kontra FHs identitetsopfattelse.

”If products and communication go their seperate ways, how can customers possibly perceive

these different routes as converging towards a common vision and brand?” (Kapferer, 2008: 172)

Model 13: Opsummering af analyse og diskussion -‐ Identity Prism
Kilde: The new Strategic Brand Management (Kapferer, 2008: 183, fig. 7.4)
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7 Anbefaling til virksomheden

Anbefaling til virksomheden opledes i to scenarier.

Første scenarie handler om, at FH bør revurdere deres måde at håndtere strategiændringen på.

Deres kommunikationsniveau ifm. outsourcing af produktionen har været for svag. Først og

fremmest burde FH have overvejet, hvorledes de kunne servere nyheden for deres forbrugere på

en retfærdig måde. Med retfærdig menes, at der tages højde for de relationer og forventninger

forbrugerne har til FH brandet. For ikke at gå på kompromis med image-‐opfattelsen og

brandrelationen, burde FH have en klar kommunikationsstrategi. At sætte forbrugeren ind i,

hvorfor de træffer de strategivalg, og hvorfor det lige præcis er den fabrik i Polen, der er valgt til

det, vil formentlig give en anden opfattelse hos forbrugeren. At give ét interview til den danske

presse, for derefter at undlade at kommentere på henvendelser, giver i stedet forbrugeren et

indtryk af, at FH forsøger at skjule noget. En markedsføringsstrategi for at markedsføre Polen på

en positiv måde, som det rigtige sted for FH at producere sine møbler, kan være en mulighed. Men

eftersom det er noget tid siden, at nyheden kom ud, og flere og flere forbrugere danner sig en

holdning omkring det, er det for FH nødvendigt at fokusere på relationship branding. De skal finde

ud af, hvad den danske forbruger nu forventer af dem og få ensrettet deres image-‐ og

identitetsperspektiv, for så at kunne imødekomme forbrugerne og omvende deres negative

opfattelse af udflytningen. Fortæl forbrugeren, at de vigtigste elementer i udformning af danske

designklassikere, er selve møbelarkitekten. Understreg den kvalitetskontrol de har i sinde at

udføre i Polen og fortæl forbrugeren, hvordan de polske medarbejdere skal oplæres af danske

snedkere (Petersen, 2013). Vigtigst af det hele, skal FH være åben omkring deres strategivalg og

vise forbrugeren, at det er det rigtige at gøre. Sørg for igen at danne en stærk relation til

forbrugeren, for at kunne imødekomme mulige forhindringer, så som en ny mediestom om, at

kvaliteten fra Polen er langt værre end forventet. Lav forhindringerne om til muligheder.

Det andet scenarie tager udgangspunkt i deres eksisterende kommunikationsstrategi. Som

konkluderet af analysen, har FH udsendt tvetydige signaler ifm. outsourcing af produktionen.

Researcher antager, at dette er for ikke at sætte yderligere fokus på Polen, og de fordomme det

kan medføre. Derfor handler dette scenarie om, at fokusere på andre sider af FH, som nye
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produkter og relancering af gamle design skatte. En nylig desk-‐research afslører, at FH for nylig har

introduceret to nye produkter ved den internationale design messe i Milano, og der sættes

yderligere fokus på dette ved invitere forbrugerne ind til deres showroom i København ifm.

”3daysofdesign” (Bo Bedre, 2014). Produkterne er et nyt bord ”Analog”, som er designet af

spanieren Jaime Hayon, og så har FH relanceret Arne Jacobsens ”Dråben”, som er designet tilbage

i 1958. Blandingen af nyt og gammelt gør, at FH rammer bredt i forbrugersegmenterne, hvilket

ligeledes må vurderes, som FHs måde at helgardere sig på. Dette andet scenarie arbejder dog

imod afhandlingens konklusion om, at fokusere på relationship branding, og vurderes derfor som

værende negativ i forhold til at pleje forbrugerforholdet.
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8 Konklusion

Det kan konkluderes, at FHs forbrugere trækker sig fra brandet ifm. deres outsourcing af

produktionen. Dette kommer til udtryk ved, at forbrugerne er uforstående overfor, hvorfor danske

møbelklassikere skal produceres et andet sted end i DK. For forbrugerne står FH for dansk kvalitet

og holdbart design, men det budskab hænger ikke længere sammen, hvis møblerne produceres i

udlandet. Ligeledes ændres imageopfattelsen, som på længere sigt vil have konsekvenser for FHs

reputation. Samt deres brand som står til revurdering hos forbrugerne, der skal genoverveje, hvad

FHs brand nu betyder for dem, og hvad der kommer til at drive forholdet fremover.

Det er meget få danskere, der ikke har et forhold til FHs navn, uanset om de ejer et møbel derfra

eller ej. FHs møbler har opnået status som danske møbelklassikere, som fordrer konsekvenser ved

forbrugeren, når de vælger at outsource deres produktion.

Afhandlingens research resultater fokuserer på at analysere FHs kerneforbrugere vha. den

primære dataindsamling baseret på 11 kvalitative forskningsinterview. Udvælgelsesprocessen er

understreget af de kriterier, som informanterne er underlagt, således de afspejler FHs egen

målgruppe. Antallet af respondenter er opnået ud fra saturation-‐kriterium (afsnit 2.4.6.1).

Resultaterne er inddelt i tre temaer (afsnit 5), hvor tema 1 og 2 peger på en sammenhængende

opfattelse af brandet, og understreger et meget positivt forhold til FH (afsnit 5.1 og 5.2).

Informanterne understreger værdien i, at møblerne skal være produceret i DK, for at være danske

designklassikere. ”Made in Denmark” er anset for at være et kvalitetsstempel i denne

sammenhæng. Tema 3 belyser den markant negative holdningsændring, der sker hos informanten

(afsnit 5.3). De udtrykker en generel bekymring om, hvorvidt FH kan bibeholde den samme kvalitet

ved at producere møblerne i udlandet. Informanterne inddeler sig ligeledes i to grupper ved

interviewets sidste spørgsmål (afsnit: 5.3). Den ene del, nørderne, er meget stadsfæstet på, at der

skal stå ”Made in Denmark” på de danske møbelklassikere, som de ønsker at eje. Den anden del,

fansene, præfererer anderledes, og ser værdien i at eje selve møblet, uanset hvor det er

produceret.
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Model of Corporate Identity klarlægger, at problemfeltet opstår i behaviour-‐aspektet og dermed

påvirker resten af tandhjulet (afsnit 6.1). Analysen uddybes ved at anvende Corporate Branding

Toolkit (afsnit 6.2), som påviser de kløfter, der er skabt på baggrund af strategivalget. Specielt er

FHs kommunikation kritiserbar, da de udelukkende giver ét interview til den danske presse, samt

skriver en mindre pressemeddelelse til deres hjemmeside. Ligeledes skriver den danske presse

om, hvordan forhandlingerne mislykkedes og fremsender et signal om, at medarbejderne er

utilfredse. Dette kombineret med forbrugernes opfattelse af FHs ændres, giver et ulige billede af

image-‐perspektivet, som på længere sigt vil have konsekvenser for deres reputation. Dog er

Toolkit’et oprindeligt designet til at hjælpe ledelsen med at ensrette vision, culture og image, og

belyser ikke forbrugerens perspektiv. Derfor lægger analysen også vægt på personality og

relationship branding.

Analyse af brandet tager ifølge research resultaterne udgangspunkt i en positiv opfattelse, og

ifølge Personality Framework peger hovedparten af svarresultaterne på competence-‐dimension

(afsnit 6.4). Forandringen sker i forhold til tema 3, hvor informanterne udtrykker den

holdningsændring, der fordrer, at de inddeler sig i to grupper. Ifølge relationship branding, er det

nu forskellige præferencer, der driver forholdet mellem forbruger og brand. Conceptual Model

belyser styrken i forholdet, og konkluderer at partnerkvaliteten er forringet som resultat af

transgressions-‐handlingen (afsnit 6.5). Conceptual Model er baseret på en research med et

upcoming brand, hvilket adskiller sig fra FH. Derfor konkluderes det, at FH er et mere etableret

brand, som betyder, at de ikke mister deres kerneforbrugere fuldstændig.

Forbrugeren oplever at skulle danne sig en ny opfattelse af FHs image, som påvirker FHs identitet.

Deres reputation vil blive berørt negativt, men det kan kun afgøres af tiden, hvor fatale

konsekvenserne vil blive. Denne undersøgelse har etableret et øjebliksbillede af forbrugerens

holdningsændring til FHs valg om at flytte produktionen ud af landet og konkluderet, at den er

negativ. Det påvirker relationen til forbrugeren. Dog tyder det på, at påvirkningen ikke er stærk

nok til at FH mister sine forbrugere. Resultatet kommer mere til udtryk i ændringen af, hvad der

driver forholdet fremadrettet.
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8.1 Perspektivering

Andre brands oplever ligeledes at blive konfronteret med faktorer, der ændrer ved deres

corporate identity, defineret af Birkigt og Stadler (Cornelissen, 201161-‐62). Eksempler på dette

kan være IKEA, der anklages for at have brugt politiske fanger som produktionsmedarbejdere i det

daværende Østtyskland (Ritzaus Bureau, 2012); eller Nike og Reebok der har brugt børnearbejdere

til at lave deres sko (Larsen, 2012). Der sker en forandring i en eller flere af egenskaberne i Model

of Corporate Identity, som har en effekt videre til image og reputation, hvilket berører

forbrugerne. Her skal virksomheden vurdere, hvordan de bør kommunikere budskabet ud, og

ligeledes hvad der vil drive relationen mellem brand og forbruger fremadrettet.
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Bilag 1: Interviewguide

Interviewguide

Briefing og etablering af comfortzone

Hej jeg hedder Katrine Grønbek og jeg læser cand.ling.merc. på Copenhagen Business School på

Frederiksberg.

Jeg ringer til dig, fordi vi har lavet en aftale om, at jeg skal interviewe dig til mit speciale, som

handler om danske møbelklassikere og markedsføring (kan du huske, at vi talt om det?).

Jeg vil stille dig ca. 10 spørgsmål, og du skal bare svare så godt, som du kan.

Hvis du er i tvivl om noget, eller det går for stærkt, så stop mig endelig.

Du skal vide, at det er 100% anonymt, så derfor er der ingen af dine personlige oplysninger, der

kommer med i den endelige opgave.

Har du nogen spørgsmål? -‐ ellers går vi stille og roligt i gang.

Spørgsmål:

Yderligere etablering af comfortzone

Spørgsmål 1:

Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…

Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

Hvad er møblets funktion / hvor står det i boligen?

Tema 1: Forbrugerens relation til Fritz Hansen

Spørgsmål 2:

Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette

møbel du ønskede at købe?

Spillede det en rolle, hvem der havde designet møblet?
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Spørgsmål 3:

Mit næste spm handler om…

Hvilke værdier mener du, ligger bag dit møbel og navnet/varemærket Fritz Hansen?

Hvad forbinder du med at købe et sådan møbel… Hvilke tanker gør du dig omkring det?

Tema 2: Forbrugerens relation til danske møbelklassikere

Spørgsmål 4:

• Når man nævner begrebet danske møbelklassikere, så er der mange mennesker der gør sig

nogle tanker om hvad der ligger bag det…

• Hvad forbinder du med begrebet danske møbelklassikere? Og hvilke associationer gør du dig?

Spørgsmål 5:

• Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker?

(designeren -‐ producenten -‐ håndværket -‐ produktionsland)

Spørgsmål 6:

• Mener du, at disse møbelklassikere som er designet af danske designere, også skal være

produceret i Danmark? Eller er det underordnet for, om du vil investere i dem?

• Mener du, det giver danske møbelklassikere mere eller mindre værdi at blive produceret i DK

kontra udlandet?

• Dermed så også sagt at der står ”Made in Denmark” på møblet?

Tema 3: Forbrugerens mulige holdningsændring

Spørgsmål 7:

• Vidste du, at Fritz Hansen er i gang med at flytte deres møbelproduktion til udlandet?

Spørgsmål 8:
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• Hvordan tror du det påvirker deres møbelsalg, at der ikke længere står ”Made in Denmark” på

møblerne?

• Og hvordan påvirker det deres troværdighed (og din loyalitet overfor brandet/varemærket)?

Spørgsmål 9:

• Hvordan vil det påvirke dit næste køb hos Fritz Hansen, hvis der ikke står ”Made in Denmark”

på deres møbler?

• Vil du i stedet for at købe en ny Fritz Hansen-‐stol i stedet købe brugt for at sikre dig, at

produktet er produceret i DK?

Spørgsmål 10:

• Er det endegyldigt for dig om der står Made in Denmark?

Afslutning/debriefing

Kunne der være andre i din omgangskreds, jeg må kontakte omkring samme emne?

Mange tak for hjælpen!

NB: hver gang interviewer henviser til Fritz Hansen-‐brandet nævnes i stedet informantens

produkt. For informanten er det produktet der er brandet -‐ de har købt svanen og ikke Fritz

Hansen i sig selv.
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Bilag 2: Indkomstpyramide
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Google
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Bilag 3: Transskriptioner

A = Interviewer

B = Informant

Interview #1
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: De der 7’er stole.

A: Som du bruger som spisebordsstole?

B: Ja i køkkenet.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Fordi de var enkle og nemme at gøre rene.

A: Ok. Havde det noget at gøre med, hvordan de så ud?

B: Absolut. Den der enkelthed. Ja.

A: Havde du gjort dig tanker om designeren bagved?

B: Næh egentlig ikke.

A: Mit næste spørgsmål handler, om hvilke værdier der ligger sådan et møbel, når man køber
sådan et møbel. Hvad forbinder du med navnet Fritz Hansen og hvad forbinder du med at købe en
7’er stol til dit spisebord? Hvilke tanker gør du dig omkring det?

B: At så har jeg en stol resten af livet.
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A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Det er noget godt håndværk, vil jeg sige. Det er pænt.

A: Er det noget man sige er kvalitet, er det billigt, er det altid dyrt, er det noget man får
anerkendelse af at eje?

B: Nej det sidste der, det er jeg ligeglad med. Men kvalitet er godt håndværk.

A: Så når man køber en dansk møbelklassiker, så ved man, at man har et møbel for livet?

B: Sådan vil jeg sige det, ja.

A: Det her danske møbelklassikere, som er designet af danske designere. Hvad mener du om, hvor
de bliver produceret henne? Skal de være produceret i DK eller må de godt være produceret i
udlandet, for at du har en interesse i at investere i dem?

B: Det har jeg egentlig slet ikke tænkt over, fordi man undersøger jo ikke hvor de bliver produceret
henne, når man bestiller danske møbler. Jeg tror man går ud fra som givet, at de så bliver
produceret i DK. Men sådan er det åbenbart ikke mere.

A: Synes du det giver mere eller mindre værdi, når de bliver produceret i DK kontra udlandet?

B: Ja det giver mere værdi at blive produceret i DK.

A: Dermed så også sagt at der står ”Made in Denmark” på produktet?

B: Ja det betyder rigtig meget for mig.

A: Hvorfor?

B: Fordi så er det i orden. Det har det i hvert fald været tidligere.

A: Det er simpelthen det håndværksmæssige, der ved man hvad man får, hvis det er produceret i
DK?

B: Ja sådan har det i hvert fald tidligere været.
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A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine 7’er stole, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej det vidste jeg ikke. Det er længe siden, at jeg har købt disse stole.

A: Hvis nu du skulle investere i endnu et Fritz Hansen møbel, og der så ikke står ”Made in
Denmark” på, hvordan vil du forholde dig til det?

B: Så vil jeg nok kigge efter, om den er lavet lige så godt, som den jeg har i forvejen.

A: Vil du stadig købe dem eller vil du forsøge at købe brugt i stedet? For at sikre dig de er
produceret i DK?

B: Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke for alt i verden det skal være lavet i DK. Verden bliver jo
mindre.

A: Er det endegyldigt for dig om der står ”Made in Denmark” eller et andet land for om du vil købe
det?

B: Nej, jeg kunne også godt købe et italiensk møbel hvis det ser ordentlig ud og er lavet ordentligt.

A: Hvis det var en dansk designer der havde designet møblet og det blev produceret i Italien, så
ville du gerne investere i det?

B: Det kunne jeg godt ja.

A: Ok. Hvad så hvis det var en dansk designer der havde designet det, og det var blevet produceret
i Polen?

B: Ja, hvis der er opsyn med dem i Polen.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #2
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Vi har 7’er stolene og så har vi Elipse-‐bordet.

A: Er det noget i bruger som spisestue møbler?

B. Ja.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Det var designet, der gjorde, at vi synes, det var smukt.

A: Var det selve designere bag eller var det udseendet?

B: Det var udseendet.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Det er først og fremmest et meget stilrent design og et kvalitetsprodukt.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’? Er det
kvalitet, antik, mærkevare, godt håndværk?

B: Det er godt håndværk, det er kvalitet og det er selvfølgelig dyrt.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det må være designerens navn.
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A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designere. Hvor vigtigt er det for dig,
at de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Det er ikke spor vigtigt.

A: Det spiller ingen rolle for, om du vil investere i dem?

B: Nej det gør det ikke.

A: Dermed så også sagt, at når det er produceret i DK, så står der ”Made in Denmark” på møblet,
men det gør ingen forskel for dig?

B: Nej det gør det ikke.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej.

A: Hvordan tænker du om Fritz Hansens troværdighed, når de flytter produktionen til udlandet?

B: Jeg vil mene, at selvom man flytter produktionen til udlandet, så kan man godt bibeholde de
samme designere. Men så er det bare selve produktionen, der foregår i udlandet. Og så vil jeg
betale samme pris for det, hvis jeg gerne vil have det møbel. Men man skal være varsom med at
flytte produktionen for langt til østen i forhold til hvis det er træ man arbejder med. Det vil jeg nok
være lidt betænkelig ved. Og det er så fordi jeg ved det fra andre der får lavet noget derude.

A: For lige at skære det ud i pap, og du skulle investere i et Fritz Hansen møbel indenfor den
nærmeste fremtid, så ville det ikke spille nogen rolle, at der ikke stod ”Made in Denmark”?

B: Nej.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #3
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Vi har nogle 7’er stole og et Piet Hein Elipse-‐bordet.

A: Er det noget som I bruger som spisestuemøbler?

B: Ja det er det.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Bordet har vi købt af noget familie og faktisk synes rigtig godt om længe. Så da de ikke længere
havde mulighed for at have, så slog vi ret hurtigt til. Vi synes det er rigtig enkelt og klassisk og helt
stilrent, hvilket er sådan vi har indrettet os.

A: Havde det noget at gøre med hvilken designer der stod bag?

B: Ikke som sådan, det var mere fordi vi havde det det bord der. Så det var bordet vi gik efter, og
ikke hvem der havde designet det.

A: Ok. Hvad med stolene?

B: Der var vi ude og kigge efter, hvad der passede til. Men også igen klassisk dansk design, det kan
vi godt lide. Så stilrent som muligt.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Jeg tænker, det giver udtryk for noget klassisk. At det er dansk betyder i hvert fald også noget.
Men at det er klassisk enkelt design, det er det der har betydet noget for os. Vi ville gerne have
noget der fastholdt værdien også prismæssigt.
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A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Helt bestemt kvalitet. Nu har vi haft dem i rigtig mange år, og de ser stadig ud som da vi købte
dem. Det er også noget af det, man gerne vil betale noget for. At man får noget i god stand, som
man kan have i rigtig mange år.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det er nok selve håndværket.

A: Ok. Så det er underordnet for dig, om det er produceret på Fritz Hansens fabrik eller IKEAs
fabrik?

B: Nej, sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker, hvis det er selve håndværket, så er det noget der er
noget der er i en god kvalitet. Altså at det håndværksmæssigt er godt lavet.

A: Har det måske også noget at gøre med navnet? At når det har et specielt navn, så ved man, at
det er godt håndværk?

B: Det er i hvert fald sådan jeg tænker det, ja. Men derfor kan man jo desværre også komme ud
for at det ikke hænger sådan sammen. Men det er sådan jeg forbinder det her i hvert fald. At Fritz
Hansen er godt håndværk.

A: Hvad mener du om danske møbelklassikere, der er designet af danske designere, tror du det
giver dem mere eller mindre værdi, hvis de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Umiddelbart mener jeg, at hvis de bliver produceret herhjemme i DK, så giver det dem mere
værdi. Fordi det tror jeg fordre bedre kvalitet ved at man er på den danske fabrik, hvor man
formentlig har haft lavet dem mange mange år fremfor at du sender det til Kina. Så vil jeg mene at
det er bedre, at det bliver produceret herhjemme.

A: Hvor stor en rolle spiller det for dig, hvis du skulle investere i det, om det er produceret i DK?

B: Det spiller en ret stor rolle. Men dertil skal siges, at jeg ikke ved med 100 pct. sikkerhed at
møblerne er produceret i DK. De her kan jo måske godt være produceret i udlandet, det ved jeg
faktisk ikke 100 pct. Man regner med at det er produceret i DK vil jeg sige.
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A: Må jeg spørge, hvorfor du regnede med det?

B: Det er bare min opfattelse, at det er produceret i DK. Men jeg undersøgte det ikke da vi købte
dem. Det gør man jo ikke, når man bare forventer det er produceret i DK.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej det vidste jeg faktisk ikke.

A: Hvordan tænker du, at det kunne påvirke deres møbelsalg, når der ikke længere står ”Made in
Denmark”?

B: De har jo så godt et navn, som nok gør at det ikke vil have den helt store betydning for mange.
Men for nogen tror jeg, det vil have stor betydning, at det ikke bliver produceret i DK. Fordi er det
så en dansk møbelklassiker?! Det er der måske nogen, der ikke vil synes.

A: Hvis du skulle investere i Fritz Hansen igen, og der ikke stod ”Made in Denmark” på produktet,
ville det have en konsekvens for dig?

B: Det ville det jo nok ikke, fordi man allerede har nogen af de ting. Hvis man sagde, at der var en
af mine stole der gik i stykker, så ville jeg nok ikke skifte alle de andre ud og købe noget andet,
men nok købe en mere. Og der ville det nok ikke have den store betydning for mig.

A: Kunne du forestille dig at købe en brugt Fritz Hansen stol for at sikre dig, at der stod ”Made in
Denmark” på?

B: Det kunne jeg nok godt, fordi idet det er brugt, så ville det nok ligne mere det jeg allerede har,
hvis det nu virkelig var. Og det er jo noget der holder i mange år, så for mig ville det ikke have
nogen betydning, hvis jeg skulle købe dem brugt.

A: Så betyder det måske mere, at det er lavet i DK i stedet for i udlandet?

B: Ja.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #4
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har et Piet Hein Elipse-‐bord.

A: Er det et du bruger som spisebord?

B: Ja det er vores spisebord.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Det var fordi, vi synes det var enkelt og klassisk, og vi kunne godt lide designet på det. Og så er
den praktisk.

A: Havde det noget at sige, hvem der var designere bag?

B: Ja det har lidt at sige.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Der er jo det, at det er kvalitet. Og det er et designmøbel som har været på markedet i rigtig
rigtig mange år. Og det vil det formentlig blive ved med at være, og dermed fortsat have en god
værdi, hvis man en dag vil af med det igen. Og det var noget at det vi også tænkte over, at det ville
blive ved med at bevare sin værdi og være et klassisk møbel. Og noget der ikke bare lige går af
mode igen.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Vi tænker meget på at det er godt håndværk og det klassisk.
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A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Umiddelbart vil jeg mene, at det er designet.

A: Det her danske møbelklassikere, som er designet af danske designere. Hvad mener du om, hvor
de bliver produceret henne? Skal de være produceret i DK eller må de godt være produceret i
udlandet, for at du har en interesse i at investere i dem?

B: Jeg synes det skal være produceret i DK.

A: Hvorfor?

B: Fordi vi har nogle krav i DK, om hvordan varerne skal være lavet. Og umiddelbart tror jeg på
eller håber på, at når en dansk designer har lavet et møbel, så er det fuldført ved at det er i DK, det
er blevet produceret, og at man lægger vægt på det håndværk der ligger bag og at man ikke bare
udliciterer det til udlandet for at få det lavet billigt. Sådan at virkelig er håndværket, der ligger til
grund og ikke bare få billig håndværk til at lave det. Jeg tror på, at vi kan løfte det bedre.

A: Mener du, at der går noget af designet ved at det er en dansk designer, men det ikke bliver
produceret i DK?

B: Ja det synes jeg faktisk, at der gør. Jeg synes på en eller anden måde, at det har værdi og at det
er gennemført.

A: Det var faktisk mit næste spørgsmål. Hvorvidt danske møbelklassikere har mere eller mindre
værdi, hvis de er produceret i DK kontra udlandet?

B: For mig har det større værdi.

A: Er det så også det princip, at der står ”Made in Denmark” på?

B: Jamen det synes jeg jo netop at der skal gøre, så vi er sikre på at det er lavet her. Jeg synes, vil
skal støtte op omkring det danske marked.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Ja.
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A: Hvordan tror du, at det vil påvirke deres møbelsalg, når der ikke står ”Made in Denmark” på
møblerne længere?

B: Det er svært at svare på. Men jeg tror i hvert fald ikke at det kommer til at stige umiddelbart. Og
alligevel kan man sige, at der er mange, der gerne vil have fat i designmøbler, og som måske
bruger kopivarer for ligesom at have designet altså udseendet på det, men ikke går så meget op i
det. Og der kan man sige, hvis de flytter produktionen til udlandet, så er det formentlig fordi de
kan producerer det billigere, så derfor tror jeg på måske desværre at salget kan stige, hvis det
bliver nemmere for folk at få fat i rent økonomisk set. Hvis det altså bliver billigere.

A: Men hvad hvis det ikke bliver billigere?

B: Jamen så tror jeg faktisk ikke, at det vil være stigende i hvert fald nærmere faldende. Men ud
fra mit synspunkt bliver værdien af det forringet hvis det bliver produceret i udlandet, hvis prisen
alligevel er den samme. Så er det ikke gennemført på samme måde, synes jeg ikke.

A: Og i samme forbindelse, hvad tænker du så om Fritz Hansens troværdighed?

B: Jeg synes den mindskes lidt, fordi jeg netop synes, det har stor værdi, at det er en dansk
designer og får det produceret i DK, altså at det er gennemført dansk. Derfor synes jeg
troværdigheden falder lidt, hvis man gerne vil have lavet designet herhjemme, men man lægger
vægt på at få det produceret billigt. For mig der sætter det værdien ned.

A: Hvis du nu skulle købe et nyt Fritz Hansen produkt og der så ikke stod ”Made in Denmark” på,
ville det så have noget at skulle have sagt i forhold til, om du vil investere i det?

B: Hvis jeg virkelig godt kan lide designet på den ting jeg har fundet, så er det ikke afgørende for
om jeg køber det eller ej. Men hvis jeg kunne vælge mellem to ens møbler og om det var
produceret i DK eller i udlandet, så ville jeg vælge den i DK medmindre prisen var meget højere.
Men det er klart, at kvaliteten skulle være den samme.

A: Hvad med muligheden i at købe brugt, hvor man så er sikret, at der står ”Made in Denmark”?

B: Det tror jeg godt, at jeg kunne finde på. Altså hvis det stadig var et pænt møbel, for så synes jeg
ligesom det har bevaret den her værdi i at det er det gamle klassiske design, som er gennemført
og lavet i DK.

A: For lige at få det mejslet i sten, så vil jeg spørge, om det er endegyldigt for dig, at der står
”Made in Denmark” på møblet?
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B: Det er ikke endegyldigt, men jeg synes det har stor stor værdi. Men det er klart, at prisen også
skal afspejle det. Så hvis det skulle være lavet i udlandet, så ville jeg også forvente at prisen ikke
var nær så høj som hvis det var gennemført herhjemme.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #5
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har Myrestolene, og en gyngestol fra Wegner, men den er ikke produceret på deres fabrik.

A: Er det nogle stole i bruger som spisebordsstole?

B: Det har det været. Lige nu bruger vi dem som gæstestole.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Ja, for det det første så var Fritz Hansen et udtryk for kvalitet for os. Og som du siger danske
møbelklassikere, det kunne vi godt tænke os, at erhverve os nogle stole som vi vidste ville holde
deres kvalitet og have et flot design i mange år frem. Og vi vidste ikke. om vi skulle købe 7’eren
eller om vi skulle købe Myren. Men så synes vi så, at Myren skilte sig en anelse ud, der var ikke så
mange som havde den, som der havde 7’eren. Så var sådan ligesom for at have denne danske
designklassiker i vores hjem.

A: Var det vigtigt, hvilken designer der stod bag stolen?

B: Ja meget. At det var designeren Arne Jacobsen, det var meget meget vigtigt.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Det er det her med at de producerer nogle designklassikere af prominente arkitekter, som
holder i udtrykket, og som man kan være sikker på har et godt gennemtænkt design, der gør at
funktion og kvalitet er i top og æstetikken fungerer. Det er det virksomheden står for, for mig.

A: Du siger ”holder udtrykket”, kan du prøve at uddybe det?

B: Ja. Når man samarbejde med en arkitekt som f.eks. Arne Jacobsen, så ved man at han en
erfaring og en kvalitet i hans design, som kan være moderne om 10 år og om 30 år for den sags
skyld og var moderne for 20 år siden. Så på den måde er det en klassiker og ikke bare en døgnflue.



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’ udover at
de holder deres udtryk?

B: Jeg forbinder det med danske arkitekter. Jeg kommer til at tænke på træmøbler, og dansk
arkitektur fra 50-‐60erne. Jeg tænker på bæredygtig og designbølgen i 50-‐60erne med det danske
design over hele verden og hvordan det blev kendt i hele verden.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Jeg vil sige, at det er arkitekten bag og designet, så det må jo være designet.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Altså det spiller en rolle. Men hvor stor den er, det har jeg svært ved at sige. Umiddelbart vil jeg
sige, at arkitekten skal være dansk, ham der tegnet den, ellers er det ikke en dansk klassiker for
mig. Jeg mener, der er en høj kvalitet forbundet med at den er produceret i DK, det vil jeg sige.
Men om jeg ikke ville købe den, hvis den ikke var produceret i DK, det tror jeg ikke, jeg tror at jeg
ville købe den alligevel. Men jeg vil selvfølgelig være opmærksom på, om den har den kvalitet jeg
forventer af en dansk klassiker.

A: Tror du at det giver møblet mere eller mindre værdi ved at være produceret i DK kontra
udlandet.

B: Jeg tror det giver det mere værdi, at blive produceret i DK.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Ja, det havde jeg hørt lidt om.

A: Hvordan tror du, at det påvirker deres møbelsalg, at der ikke længere står ”Made in Denmark”
på deres møbler?

B: Som jeg sagde før, så tror jeg folk er opmærksomme på kvaliteten i produktet, hvis de er
bevidste om, at det er produceret i udlandet. Jeg tror der er mange, der forbinder det her med at
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producere i udlandet som masseproduktion og mere præcist det her med at måske kan gå udover
kvaliteten, hvis man ikke er opmærksom. Men derfra og så til at have en antagelse, om at deres
omsætning er gået ned, det tror jeg ikke umiddelbart, fordi selve designet stadig holder.

A: Tror du, at det kan påvirke deres troværdighed som brand?

B: En lille smule måske ja.

A: Hvis du nu står og skal købe Fritz Hansen igen, men der så ikke står ”Made in Denmark” på
deres møbler, kunne du så forestille dig at købe brugt, for at sikre dig at der står ”Made in
Denmark” på?

B: Hvis det var lige så tilgængeligt, så ja. Også fordi at det originale tiltaler mig.

A: For at skære det ud i pap, vil jeg spørge dig her til sidst, om det er endegyldigt for dig, at der
står ”Made in Denmark” på møbler?

B: Nej, det er det ikke.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #6
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har et par stole.

A: Hvor står de henne i dit hjem?

B: De står faktisk i redskabsskuret. Nogen af dem står i mit redskabsrum og andre står ved min
mor.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Det var min mor der købte dem, fordi der var et hotel, der lukkede ned, der hvor hun
arbejdede. Og så blev der solgt ud af dem, så derfor købte hun dem. Og det var også til
spisestuemøbler.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Det er en smuk stol, og det er en af grundene til, at jeg har gemt dem. Og så er det muligt, at de
skal piftes op på et tidspunkt.

A: Så det er noget der har en lang holdbarhed?

B: Ja det er det. Det er noget klassisk.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Det er de der rene linjer, stilrene og lidt spinkle.

A: Kan det have noget at gøre med, at det er godt håndværk, er det billigt eller dyrt?
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B: Nej det er mest det klassiske i det, at det er lige så pænt om mange år. Så det har en god
holdbarhed.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det er arkitekten jeg vil falde over.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Generelt så køber vi danske ting så vidt muligt. Det er lidt svært at svare på, men ja mest det
danske.

A: Mener du, at det kan give en dansk møbelklassiker mere eller mindre værdi ved at blive
produceret i DK kontra udlandet?

B: Jamen stadigvæk det danske.

A: Det giver mindre værdi?

B: Nej det giver merværdi.

A: Ok, dermed så også sagt, at der står ”Made in Denmark” på møblet.

B: Ja. I hvert fald når man taler om de her arkitekter, men ikke når man taler om IKEA og den slags,
det generer mig ikke. Men hvis man er ude og give de penge og vil have det klassiske, så betyder
det meget.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej det vidste jeg ikke.

A: Hvis du skal gøre dig nogle tanker om deres troværdighed, og at de flytte hele deres
møbelproduktion til udlandet, hvad tror du så at det vil gøre ved deres brand?

B: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså hvis tingene kommer til at koste det samme .. Det ved jeg ikke, det
er ikke sikkert at folk lægger mærke til det.
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A: Hvis du nu står og skal købe Fritz Hansen igen, men der så ikke står ”Made in Denmark” på
deres møbler, vil du så stadig betale samme pris?

B: Nej det tror jeg ikke. Så kunne jeg lige så godt købe noget, der lignede det.

A: Ja, kunne du forestille måske at købe brugt, men selvfølgelig i god stand.

B: Ja det kunne jeg sagtens.

A: For at skære det ud i pap, vil jeg spørge dig her til sidst, om det er endegyldigt for dig, at der
står ”Made in Denmark” på møbler?

B: Ja. På en skala fra 1-‐10, der hedder den 9. Hvis man kan sige det på den måde.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #7
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jamen det er nogle 7’er stole og så har jeg nogle Piet Hein borde. Det er super Elipse bord.

A: Er det spisestuemøbler?

B: Ja det er super Elipse bord.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Ja det er helt klart. Det første spisebord jeg købte var det store med udtræk til to plader. Og
egentlig havde jeg slet ikke råd til det. Men jeg fik en slags erstatning på kr. 40.000,-‐ fordi det
apotek, hvor jeg havde nattevagter lukkede. Og så var det sådan en arbejdsfortjenestegodtgørelse
eller hvad pokker det hed. Og så sagde jeg, at nu ville jeg sørme have sådan et spisebord, fordi det
var penge som jeg ikke lige havde regnet med at få. Så derfor var der råd til at jeg købte den, og
der købte jeg så seks stk. 7’er stole til. Og det har jeg jo haft i 25-‐30 år det bord.
A: Var der en grund til at skulle være Elipse-‐bordet og 7’er stolene?

B: Det var fordi det var minimalistisk og har form og farve, som gør, at alt passer til det. Og det er
nemt at rengøre. Og det er sådan, at hvis der kommer noget på, jamen så kan jeg bare bruge
skurepulver hvis nu mit barnebarn har tegnet med tusser eller lign. Altså det er simpelthen robust
og eminent god kvalitet, så det var jeg slet ikke i tvivl om, at det var det jeg ville have.

A: Var det vigtigt, hvilken designer der stod bag stolen?

B: Nej det vil jeg ikke sige. Navnet i sig selv har ikke været noget der har anfægtet mig. Det er
bordet og kvaliteten og udformningen, som gør, at det er noget der passer mig. Og da jeg så
flyttede herover til Fyn, så købte jeg et mindre Elipse-‐bord uden udtræk til mit køkken. Og det har
jeg haft nu i 10-‐12 år og det er samme gode kvalitet.

A: Det er et holdbart møbel så, kan jeg forstå?
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B: Ja det er det, fordi dem jeg har er produceret i DK. Jeg har nemlig kendskab til, at andre Elipse-‐
borde er produceret i Kina, og de er både vinde og skæve og sådan. Så jeg er glad for at mine er
danskproduceret.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Det er god dansk kvalitet.

A: Hvad mener du med kvalitet?

B: Det er både smukt og holdbart og tidsløst og nemt at vedligeholde og alle de superlativer man
ellers kunne forestille sig.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Det er professionalisme. De er professionelle til deres arbejde. Og så er de tidløse og stilrene, og
kvalitetsbevidste. Det er nok det jeg kan forbinde med dansk møbelarkitektur.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det er producenten bagved. Fordi der ser man tydeligt, at der er mange der forsøger at lave
kopier og de ser rædselsfulde ud. Jeg har lige været på en tur til Thailand, hvor vi var nede og se et
resort, der netop har specialiseret i danske møbelklassikere-‐kopier. Og det var så tydeligt at se. Så
skammer man sig lidt.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Jamen det er vigtigt, at de bliver lavet i DK, fordi danskerne kan håndværket. Det kan de altså
ikke i udlandet. I hvert fald ikke endnu, ikke det jeg har set.

A: Ok. Vil du så vurdere at det giver mere eller mindre værdi at blive produceret i DK kontra
udlanet?



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

B: Det giver bestemt mere værdi at de er lavet i DK.

A: Og dermed også sagt, at der står ”Made in Denmark” på møblet?

B: Jo og det at de er mærket og man kan altid finde tilbage til hvornår de er produceret. Det har
også en værdi, fordi man ser på auktioner hvordan man tror man kommer til at købe et unika og
så viser det sig bare at være en kopi eller der er forkerte ben på osv.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej det vidste jeg ikke og det ville jeg da være ked af.

A: Hvad tænker du så om deres troværdighed og loyalitet i forhold til deres brand, når de flytter
produktionen til udlandet?

B: Man kan jo ikke være sikker på, at det er den samme gode kvalitet man får. Det kan jeg jo netop
dokumentere ved min kusines spisebord, som er magen til mit, men lavet i Kina. Det måtte de
have byttet fordi bordpladerne ikke passede til bordet og der var revner når man slog det
sammen.

A: Hvis du nu står og skal købe Fritz Hansen igen, men der så ikke står ”Made in Denmark” på
deres møbler, kunne du så forestille dig at købe brugt, for at sikre dig at der står ”Made in
Denmark” på?

B: Ja det ville jeg helt sikkert godt. Altså danske møbelklassikere er jo dyrere, så jeg ville nok se om
der var noget at få på udsalg som var originalt. Og ellers kan man gå på den blå avis og andre
steder og finde en god dansk møbelklassiker.

A: For at skære det ud i pap, vil jeg spørge dig her til sidst, om det er endegyldigt for dig, at der
står ”Made in Denmark” på møbler?

B: Ja det er det. Nu bliver det kongelige porcelæn også produceret i Thailand eller hvor det nu er
og det er bare for surt. Så for mig forringer det kvaliteten, hvis det ikke produceres i DK. Hele
håndværket går tabt i DK hvis ikke de der dygtige håndværkere kan blive ved med at arbejde med
det. Så forsvinder det. Vi ser det jo med mange andre håndværk. Der findes snart ikke mere en
god sadelmager eller en gørtler, der er så mange af de der håndskomagere som simpelthen, hvor
fagene uddør. Og det ville være en dødssynd, for så kan vi aldrig få etableret den viden igen. Viden
går tabt, det er mit hovedargument.
(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #8
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har to 7’er stole, en svane og et æg.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Det er simpelthen fordi jeg synes det er nogle klassikere, som man ikke kan tage fejl af og de
holder deres pris og så synes jeg selvfølgelig også, at de er smukke.

A: Var det vigtigt, hvilken designer der stod bag stolen?

B: Ja.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Så tænker jeg kvalitet og design. Og ikke rigtig andet.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Så tænker jeg træ og læder lige kort.

A: Ja. Kan det have noget at gøre med om det er godt håndværk, eller om det er billigt eller dyrt,
eller er det noget man får anerkendelse af at eje?

B: Ja helt klar, alle de tre ting du nævner er jo også ting der spiller ind. Nu bor jeg i et hus som er
forholdsvis retro og der synes jeg, at lige præcis Arne Jacobsens møbler passer utrolig godt ind. Nu
havde jeg dem før jeg boede her, men jeg har valgt at tænke, at de møbler kommer jeg til, at have
i rigtig rigtig mange år, fordi de passer så godt til den stil jeg lige har.
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A: Ok, så når man køber en dansk møbelklassiker, så er det fordi det er et møbel man har resten af
livet?

B: Ja, personligt ja.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det er designeren.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Jeg synes det har sin charme, at det er produceret i DK, fordi det viser at firmaet tænker på sin
egen historie eller hvad kan man sige. Og også at de ikke sparer eller slækker på kvaliteten. For
ved at flytte produktionen til et land, hvor de måske ikke helt går op i de samme ting som vi gør
her i DK, tænker jeg at kvaliteten godt kunne falde en lille smule, selvom de måske har
kvalitetskontrol.

A: Generelt for danske møbelklassikere, tror du de får mere eller mindre værdi ved at blive
produceret i DK kontra udlandet?

B: Jeg tror, de får mere værdi ved at blive produceret i DK.

A: Ok, dermed også sagt, at der står ”Made in Denmark” på møblet.

B: Ja helt klart. Nu har jeg lige solgt noget andet dansk design på den blå avis til en amerikaner,
som giver det samme for transport som for selve det jeg har solgt. Og det viser i hvor høj kurs
dansk design er, synes jeg. Det er rimelig klart og tydeligt.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Nej.

A: Hvordan tror du det påvirker Fritz Hansens troværdighed overfor deres kunder og i forhold til
deres brand, at de flytter deres produktion væk fra DK?
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B: Jeg synes, det er et udtryk for, at man vil spare på sine omkostninger og man får nok svært ved
at styre, selvom man vil sende folk af sted for at kvalitetskontrollere. Men nu ved jeg, fordi jeg selv
har været på Fritz Hansen, at de har det hele så tæt på sig, og det vil de jo ikke have i takt med at
det flytter til udlandet. Men jeg tænker ikke, at det som sådan vil have en påvirkning, for det er
nok ikke noget de går ud og offentliggøre fuldstændig stort og flot i pressen. Så jeg tror ikke det
påvirker deres brand medmindre man opsøger den info. Hvilket man nok vil gøre, hvis man er
nørd. Men hvis man bare vil have et møbel fra Fritz Hansen, så tror jeg ikke man vil undersøge om
det bliver produceret i DK eller i udlandet.

A: Hvad tror du det vil gøre ved deres møbelsalg?

B: Ikke det store umiddelbart.

A: Hvis du nu står og skal købe Fritz Hansen igen, men der så ikke står ”Made in Denmark” på
deres møbler, kunne du så forestille dig at købe brugt, for at sikre dig at der står ”Made in
Denmark” på?

B: Ja sagtens.

A: For at skære det ud i pap, vil jeg spørge dig her til sidst, om det er endegyldigt for dig, at der
står ”Made in Denmark” på møbler?

B: Det er nok lidt tvetydigt svar jeg har givet efterhånden i det her interview, fordi for mig
personlig betyder det ikke det helt store, jeg synes det er charmerende og jeg synes det er
kvalitetsstempel. Men det vil ikke afholde mig fra at købe hvis der ikke står made in Denmark.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #9
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har 7’er stolene og elipse-‐bordet.

A: Er det spisestuemøbler?

B: Ja det er det.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Det var fordi vi kunne lide designet. Og fordi vi ikke hører til dem der køber møbler hvert andet
eller tredje eller femte år, og det skulle være noget som vi kunne holde ud at kigge på meget
længe, og det har vi nok gjort nu i ca. 20 år tror jeg. Men allermest handler det om stilrenhed og
om at købe noget klassisk.

A: Var det vigtigt, hvilken designer der stod bag stolen?

B: Nej egentlig ikke så meget, det var mere kvaliteten og designet som vi kunne lide.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Nok lidt det samme som jeg har nævnt om møblerne, at det er design og kvalitet.

A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Jamen så tænker jeg stilrenhed i design, primært tror jeg og kvalitet. Men i design er det de
lette linjer og stilrent.

A: Ja. Kan det have noget at gøre med, hvordan prisen er? Hvordan håndværket er? Om man får
anerkendelse af at eje det?
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B: Ja men jeg tror jeg tænker håndværk også når jeg tænker det. Så tænker jeg den danske,
skandinaviske, nordiske stil og så tænker jeg også kvalitet.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Jeg tænker, at det må være designeren.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Det er egentlig ikke så vigtigt, så længe de kan stå inde for den samme kvalitet. Jeg tror sådan
set at udlandet burde kunne producere i samme kvalitet, som det man forventer kommer fra den
danske fabrik.

A: Ok, så du mener ikke det påvirker værdien?

B: Nej, men tror jeg, at jeg mente engang og jeg vil sige, at hvis det bliver produceret i DK, så har
man implicit en forventning om, at det er høj kvalitet. Hvis det er en designvare og den bliver
produceret i udlandet, så ville jeg lægge samme forventning uanset om det bliver produceret i
udlandet eller ej. Det er nødvendigvis ikke det samme for alle produkter, men jeg kobler
kvalitetsforventningerne til produktet, så hvis det var produceret i udlandet, ville jeg have samme
forventning til den høje kvalitet.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Jeg tror, at jeg har hørt lidt om det i medierne.

A: Hvordan tror du, at det vil påvirke deres troværdighed som brand, at de flytter produktionen til
udlandet?

B: Så længe de kan stå inde for kvaliteten, ville jeg ikke selv føle at det gør nogen forskel. Men det
er nok indtil første gang man oplever, at kvaliteten har ændret sig, så tror jeg det vil bliver svært
for dem. Men hvis man kan opretholde samme kvalitet, som der forventes af DK, så tænker jeg
ikke det vil påvirke. Jeg ser selv rigtig mange produktioner flytte til udlandet og derfor tænker jeg,
at det skal kunne lade sig gøre, at producere i samme kvalitet.
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A: Så ved dit næste køb hos Fritz Hansen indebærer, at der ikke står ”Made in Denmark” på
møblerne, så ville det ikke påvirke dit køb?

B: Nej det tror jeg ikke.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Interview #10
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har nogle 3107’ere, så har jeg to tre-‐benet myrer, så har haft en 3208 som er liljen og så har
jeg haft to PK22’er som er Poul Kjærholm lounge stole og så har jeg også en svane.

A: De står lidt rundt omkring i boligen kunne jeg forestille mig?

B: Ja, det meste er sådan lidt pakket væk, fordi jeg har købt noget andet. Men jeg kan ikke nænne
at sælge det, så det står opmagasineret.

A: Når du skal købe et møbel af den her kaliber, hvilke tanker gør du dig så? Og hvorfor var det
netop disse møbler?

B: Personligt vil jeg gerne have noget som ikke alle mulige andre har. Nu kan man så sige, at de
ting som jeg så har og har haft er forholdsvis kommercielle, så derfor er de stadig i et prisleje der
er til at tage og føle på. Men jeg er begyndt at købe nogle Wegner møbler i eg, fordi jeg har købt
meget mørkt træ, så nu tænker jeg meget på sådan ligesom at få afbalanceret, så det hele ikke
bliver så mørkt. Så her tænker jeg meget træsorter, og jeg tænker meget lidt metal. De Poul
Kjærholm stole jeg havde, solgte jeg en uge efter jeg havde købt dem, fordi de passede bare ikke
ind. Men jeg er også tilpas meget fra Jylland, så jeg køber ikke noget til fuld pris, og jeg handler lidt
efter så jeg kan sælge det til det samme eller med overskud. De der PK22 var rent held, at jeg
fandt dem billigt og så solgte jeg dem noget dyrere ugen efter, så jeg tænker også i investering.

A: Hvis du nu skal fokusere på din svane, hvornår er den fra og hvornår har du erhvervet dig den?

B: Den er fra 2002. Jeg byttede mig faktisk til den. Den gamle måge eller lilje som jeg havde og en
gammel Le Klint lampe plus 2000 kr., det var den byttehandel jeg lavede. Så kørte jeg til
Frederiksberg og handlede med en gut derovre, så den har også stået mig i næsten ingenting. Det
var egentlig ikke fordi jeg drømte om, at få en svane, men tænkte at den kunne jeg tjene nogen
penge på, og det kan jeg også på et eller andet tidspunkt. Det kan jeg også nu, men jeg har bare
ikke lige orket at sætte den til salg.

A: Nej ok. Men for dig er det, det her med at kunne tjene penge på det eller i hvert fald sælge det
videre til samme pris?



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

B: Ja. Men også i stedet for at få det samme nu, så vil jeg hellere vente 10 år med at sælge og
dermed få en rigtig god pris for det.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Jamen Fritz Hansen er jo et brand, der har været populært i utroligt mange år og som har været
meget fokuseret omkring Arne Jacobsen og han har jo også været… Man kan sige, at komme hjem
til nogen og se at de har et Æg, det er jo fedt, men ved dem der har råd, er det sådan lidt den
nemme løsning fordi alle ved hvad det er. Jeg har ikke fantastisk høje tanker om Fritz Hansen og
det her med at de har flyttet produktionen til Polen, det er jo bare helt forfærdeligt i mine øjne.
Man kan måske sammenligne det lidt med Danske Bank, der begyndte at køre gebyrer og så
begyndte man at køre heads på dem, og så begynder alle de andre at komme bagefter. Så det der
med at være de første, det er altid svært. Det kan jo sagtens være at alle mulige andre følger med.
Men det er en balancegang, for man kan sige en 7’er stol som koster 3500 kr. i finér, den koster
det samme nu, som da den blev produceret i DK, så et eller andet sted på Fritz Hansen jo tjene
nogle flere penge på det. Og jeg ved ikke kvaliteten er bedre, jeg har ikke selv købt noget fra
Polen, men min søster har en Svane der er produceret i Polen og der kan jeg bare sige at min fra
2002 er… Især på betrækket, det er ikke lige så lækkert betrukket. Men det her er et eksempel, så
det kan sagtens være, at det er 1 ud af 1000. Men på den ene vinge er det ligesom om, at
betrækket det hænger lidt. Og min fra 2002 i sådan en råhvid står fuldstændig som ny. Danish
Design made in Polen, det synes jeg bare ikke det spiller. Men jeg vil så også sige, at Fritz Hansen
er jo pisse kommercielt, det er jo IKEA for de rige, og nu er jeg meget nørdet i det og går op i, hvor
det er produceret, men jeg tror ikke der er ret mange, der går så meget op i det. Men jeg har så
også ladet mig fortælle, og det ved jeg ikke om det er en skrøne, men hvis du køber et æg, så står
der i bunden af det ”Made in Poland” og der har jeg ladet mig fortælle, at ved Fritz Hansen kan du
købe en fod til dit æg fra Polen, hvor der står ”Made in Denmark” og det er jo måske for nørderne.
Jeg ved ikke om det passer, men det har jeg ladet mig fortælle af en rimelig garvet møbelfyr. Men
jeg leder f.eks. efter sådan et Poul Kjærholm spisebord der hedder PK61, og det producerer Fritz
Hansen nu, men før dem producerede E. Kold Christensen det her spisebord, nej undskyld
sofabord. Og jeg vil hundrede gange hellere have et fra E. Kold Christensen end fra Fritz Hansen,
men det er selvfølgelig også noget med, at de producerer ikke længere og så bliver det mere værd
osv. Men Fritz Hansen er bare en benhård pengemaskine, hvor f.eks. sådan en som Carl Hansen,
de tjener også mange penge, men de producerer altså stadig deres stole på sydfyn.

A: Ok, er der mere originalitet ved det?

B: Det synes jeg. Men man kan også sige, hvis vi tager Arne Jacobsen som eksempel, han lavede jo
også møbler til den brede befolkning. Han lavede en 7’er stol, det er bare en finérpresse og så kan
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du bare sprøjte den ene stol ud efter den anden og man kan så sige at det blevet populært og så
er priserne blevet sådan at det ikke lige bliver alle-‐mands-‐eje længere, selvom der er mange der
prioriterer det. Så hvis man ser på det på den måde, så er det måske ikke helt åndssvagt at flytte
det til Polen, hvis man kan optimerer priserne, men så kan man så sige at så kunne det så være at
de skulle sætte priserne ned, men det er der så måske andre udfordringer ved. Det kan godt være
at ham, som giver 70.000 kr. for et læder-‐Æg i sort, han ville være træt af hvis det lige pludselig
koster 40.000 kr. for det er jo stadigvæk et statussymbol. Og det er et statussymbol som alle
kender, at købe et æg er ligesom at købe en BMW. Man sige at Y-‐stolen er tæt på at være
derhenne af fordi den står også mange steder, men at købe en egetræsstol eller Finn Juhl som jeg
arbejder med, det er i mine øjne stadigvæk håndværk.

A: Hvad så hvis vi snakker om generelt danske møbelklassikere? Hvad for dig betegner en dansk
møbelklassiker? Hvad indebærer det?

B: Det er et godt spørgsmål.

A: Er det kvaliteten? Er det prisen? Er det ikonerne? Er det håndværket? Er det anerkendelsen?

B: Jamen du rammer sådan rimelig plet ved dem alle sammen, så er det jo lige hvad der er vigtigst.
Altså prisen behøver ikke at være så fantastisk vigtig, men desværre hvis du vil have en fed
møbelklassiker, så koster det også bare. For mig, nu er jeg jo blevet træt af den her Svane og så
skal jeg bare have den solgt, det er ligesom en mand der kommer til penge, og så køber han et
Rolex for så kan folk se, at han har penge. Jeg kan bedre lide møbelklassikere, hvor det ikke er alle
og enhver, der lige genkender det. Hvis der kommer en hjem til en og ser man har en tilfældig
lænestol som er sjælden eller mere niche end f.eks. et Æg. Det er hundrede gange federe at få en
kommentar på det, end bare ”Fedt Æg”. Altså for mig er det sådan mere underground er måske et
forkert ord, men at det måske ikke er så eksponeret. Men det er da klart at når man taler om
Svanen, Ægget og Poul Kjærholm osv, så er det da også klassikere i mine øjne. Men hvis det skal
være noget som jeg vil købe, skal det ikke være noget som er bredt produceret.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Helt klart designeren.

A: Du nævnte selv at Fritz Hansen er i gang med at rykke deres produktion til Polen. Hvor meget
betyder det for dig, når du skal investere i en Dansk møbelklassiker, at det faktisk er produceret i
DK? Er det afgørende for dig?
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B: Det har høj betydning i hvert fald. Men jeg tror så også at Polen et eller andet sted er negativt
klingende. Havde de flyttet til Tyskland for der var en fabrik dernede der kunne gør det dobbelt så
godt som DK, så var det en anden historie.

A: Men hvis du bare tænker DK kontra udlandet og ikke tillægger nogle oprindelseslande? Hvor
meget betyder det så for dig, når du skal investere i et møbel, at det er produceret i DK?

B: Det betyder meget.

A: Ja, men er det endegyldigt?

B: Det kan godt betyde, at jeg vælger det møbel fra. Men det kan gradbøjes, det afhænger også af
om kvaliteten af det, er i top. Men igen hvis det var flyttet til et eller andet andet land, der havde
en stolt tradition for møbelproduktion, så ville det ikke være så svært. Det afhænger af fordomme,
som er meget svært at gøre noget ved.

A: Det handler også meget om værdi. Hvis du umiddelbart skulle vurdere det, tror du så det giver
deres fremtid indenfor møbelbranchen mere eller mindre værdi, at de flytter deres produktion til
udlandet?

B: Og nu taler vi værdi som ikke-‐økonomisk?

A: Ja.

B: Det tror jeg vil give dem mindre værdi.

A: Tror du, at deres troværdighed kunne blive påvirket?

B: Ja det tror jeg.

A: Hvorfor?

B: Jeg ved godt, at alle virksomheder er nødt til at tjene penge for at overleve, men det virker som
om, at de har tænkt mere på økonomi end de har tænkt på kvalitet. Og det er igen det her med
fordomme omkring Polen, men hvis du hører om en der fået renoveret badeværelse af nogle
polakker, så rynker man sgu lidt på næsen. Og jeg ved heller ikke hvor gode de har været omkring
at informere om hvorfor og hvordan det skulle flyttes til Polen. Fordi kunne de nu få lavet en
storytelling om den her fantastiske fabrik som vi åbner hernede og de er pisse dygtige, men den
har jeg i hvert fald ikke hørt.
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A: Siger du lidt mellem linjerne, at deres markedsføring kunne være grebet anerledes an og så ville
de kunne få noget positivt ud af det?

B: Det tror jeg helt sikkert. Altså sådan havde jeg vendt det, hvis jeg nu var så heldig var være
markedsføringschef ved Fritz Hansen. Hvis du skal slå op med din kæreste, så er du nødt til at
fortælle hende, at hun er smuk først og at det er din skyld. Man er nødt til at vende det om, fordi
det negativt ladet. Vi flytter vores produktion til Polen og så fyrer vi 1000 medarbejdere i DK fordi
det er for dyrt at producere i DK, altså prøv at sælge den på en anden måde.

A: Hvis du nu står og skal købe Fritz Hansen igen, men der så ikke står ”Made in Denmark” på
deres møbler, kunne du så forestille dig at købe brugt, for at sikre dig at der står ”Made in
Denmark” på?

B: Ja helt sikkert.

A: Du skal have mange tak for de gode svar, du ved rigtig meget om selve situationen.

B: Ja men sådan lidt ude af kontekst, så kan jeg huske da jeg handlede de her PK22 stole af, han er
sådan mere eller mindre professionel møbelkræmmer og han fortalte at de her Mågestole eller
Liljestole, som hvor de nye i træfinér jo koster omkring 12-‐15.000 kr., og han sagde, at de
knækkede for at godt i ryggen efter de var rykket til Polen. Og igen det er én mands ord, det kan
sagtens være at det er løgn, men det er jo bare det jeg rider videre med. For mig virker det som en
ren pengemaskine.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)



NÅR DANSK DESIGN PRODUCERES I UDLANDET KATRINE GRØNBEK

Interview #11
(intro -‐ briefing -‐ etablering af comfort zone)

A: Min opgave handler om Fritz Hansen, som bl.a. producerer danske møbelklassikere…
Hvilket møbel / hvilke møbler ejer du, der er produceret af Fritz Hansen A/S?

B: Jeg har Myre-‐stolene.

A: Er det som spisestuemøbler eller?

B: Ja det er det.

A: Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med køb af møblet? Og hvorfor var det netop dette
møbel du ønskede at købe?

B: Fordi de jo er pæne og fordi det er dansk design, dansk designarv. Og fordi vi gerne ville købe
noget, som holder sin værdi.

A: Var det vigtigt, hvilken designer der stod bag stolen?

B: Ja, at det er en kendt dansk designer, det betyder selvfølgelig også noget.

A: Mit næste spørgsmål handler om selve Fritz Hansen og hvilke værdier der ligger til grund for
sådan et mærke. Når du hører navnet Fritz Hansen og tænker på de møbler du ejer, hvad
forbinder du så med det?

B: Jeg tænker danske klassikere og primært Arne Jacobsen. Så jeg tænker selvfølgelig også dansk
kvalitet. Man ved når man køber møbler fra Fritz Hansen, så skulle de gerne leve op til kvalitet som
Arne Jacobsen lavede sine møbler i.

A: Kan du prøve at uddybe kvalitet?

B: Jeg mener, at man ikke køber noget, som man er nødt til at få repareret eller smide ud efter tre
til fem år, men at det er gedigent håndværk som holder i mange mange mange år.

A: Ok, er det et køb man vurderer over længere tid, eller er det noget man bare gør?

B: Altså jeg tror fordi man har møblerne i mange år, jeg tror ikke man sådan tænker over det, men
man konstaterer jo bare at de stadigvæk er pæne efter 10 år.
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A: Ok. Mit næste spørgsmål handler mere generelt om danske møbelklassikere. Når man nævner
det begreb ’danske møbelklassikere’ så er der mange mennesker der gør sig nogle tanker om,
hvad der ligger bag det. Hvilke tanker gør du dig om begrebet ’danske møbelklassikere’?

B: Så tænker jeg 40 og 50’erne. Det var ligesom guldalderen for dansk møbeldesign. Jeg ser
mulighederne inden for træ, altså hvilke muligheder havde man pludselig for at bøje træ på
forskellige måder. Og det gjorde jo, at man designede mange af de danske klassikere i den
periode.

A: Jeg nævner nu 4 termer, hvad mener du afgør om et møbel er en dansk møbelklassiker? Er det
designeren bag der afgør, om det er en dansk møbelklassiker? Er det producenten? Er det
håndværket? Eller er det produktionslandet?

B: Det er svært kun at vælge én, det er jo en kombination af alle fire. Men jeg vil nok holde på
designeren.

A: De her danske møbelklassikere, som er designet af danske designer/arkitekter. Hvor stor en
rolle spiller det for dig, når du skal investere i dem, om de er produceret i DK kontra udlandet?

B: Det kan man svare på på to måder. Det ene er, at jeg synes det vigtigt i henhold til danske
arbejdspladser. Det andet er, at hvis man kigger fra udlandet, så forventes det, at det er
produceret i DK, fordi det hænger sammen med kvaliteten i produkterne, at man har en årelang
tradition for at lave de produkter. Og der mener jeg, at det at det lavet i DK, det er et
kvalitetsstempel.

A: Så hvis du skal investere i en dansk møbelklassiker, så skal den være produceret i DK?

B: Det skal helst være produceret i DK, men jeg vil sige at det ikke er uvæsentligt hvilket andet
land, det er kunne være produceret i. For der er også andre lande man kan forbinde med kvalitet
af møbelproduktion.

A: Hvilke lande kunne det være?

B: Norden i det hele taget. Svenskerne er også kendt for at være rigtig dygtige håndværkere til at
producere møbler gennem tiderne. Hvorimod hvis man kommer længere østover i Østeuropa og
Asien, så er det mere tvivlsomt om kvaliteten er den sammen. Det er mit indtryk.

A: Tror du det giver danske møbelklassikere mere eller mindre værdi, at blive produceret i DK
kontra udlandet?
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B: Jeg tror det giver mere værdi, det er jeg overbevist om. Nu har jeg selv været på messe, hvor jeg
talte med del svenske arkitekter, som sagde at det var underforstået at møblerne var lavet i DK,
det var vigtigt for dem.

A: Så det var simpelthen en forventning, at det var produceret i DK?

B: Ja helt bestemt.

A: Vidste du, at Fritz Hansen som har produceret dine møbler, er i gang med at flytte deres
produktion til udlandet?

B: Ja, jeg ved godt, at de er ved at flytte det til Polen og har gjort det over en periode.

A: Hvad tænker du om deres troværdighed i forhold til deres brand ifm at de flytter deres
produktion ud af DK?

B: Altså det jeg først tænker er, om de kan producere det i samme kvalitet som man gjorde i DK.
Det andet jeg tænker er, hvis man slår sig op på at lave dansk design fra den danske guldaldertid,
der tvivler jeg lidt på hvordan det kan hænge sammen med, at der står ”Made in Poland” på. Jeg
synes i hvert fald at de ville skulle passe på i forhold til deres markedsføring, at man ikke
insinuerer at det er lavet i DK.

A: Tror du at man skulle markedsføre det på en bestemt måde, for at lave en blid overgang?

B: Det der er vigtigt er, at det stadig er dansk design det kan man ikke tage fra dem. Det er
stadigvæk Arne Jacobsen, der har lavet mange af deres møbler, så designet ændrer sig jo ikke fordi
det er produceret et andet sted og det er stadig vigtigt for produkter. Men de skal fokusere på det
danske design, de kan ikke fokusere på ”Made in Denmark”, det kan de jo ikke bruge til noget.

A: Hvis du står for at skal købe Fritz Hansen møbler igen, og der ikke står ”Made in Denmark” på,
vil det have nogen påvirkning på din investering?

B: Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle købe Ægget og give 60.000 kr. for det i en eller anden lækker
læder, så tror jeg nok at jeg vil tænke en ekstra gang over om den kvalitet den er lavet i -‐ gad vide
om det holder. Nu ved jeg godt, at de gør alt for at producere i samme kvalitet i Polen som i DK for
at spare lønkroner, men det ville da nage mig en smule at skulle købe dansk design, som er lavet i
et andet land. Det ville jeg synes ville være pudsigt.

A: Kunne du forestille dig at købe brugt i stedet for? For at sikre dig, at der står ”Made in
Denmark”?
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B: Ja det kunne jeg nok egentlig godt.

A: For at skære det ud i pap, vil jeg spørge dig her til sidst, om det er endegyldigt for dig, at der
står ”Made in Denmark” på møblet hvis du skal investere i det?

B: Det er en væsentlig faktor. Jeg tror der er mange udlændinge der ser det som en meget større
faktor end vi i DK gør, fordi vi er vokset op med møblerne og ved derfor godt hvad de står for. Men
de udlændinge jeg har talt med, lægger stor vægt på at det er lavet i DK. Og man kan sige Carl
Hansen og Søn som laver det meste af Wegners har jo bevidst valgt at udvide deres produktion i
DK, og det er jeg overbevist om de ser det som en del af deres brand at det er lavet i DK.

(afslutning -‐ debriefing -‐ tak for hjælpen)
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Produktionen flyttes ud
af Danmark

Bilag 4: Model of Corporate Identity (analyse)

Kilde: Joep Cornelissen (2011): Corporate Communication -‐ A Guide to Theory and Practice, s. 63, fig. 4.1
Billeder fundet via Google
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Bilag 5: Conceptual Model (analyse)
Kilde: Jennifer Aaker (2004): When Good Brands Do Bad, s. 3, fig. 1
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Bilag 6: Observatørattest




