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Executive summary 

This thesis is written at Copenhagen Business School in 2017 and concerns the creation and making 

of a strategic marketing plan for PANDORA Jewellery. 

 

The company in focus in this thesis is PANDORA Jewellery subsidiary in USA. The topic concerns 

the opportunity for developing the business through product development, in this case it concerns 

the smart jewellery market. To answer this or these questions associated with a potential new 

product category, I have developed a strategic market plan which emphasizes the challenges and 

solutions for PANDORA USA. The analysis at hand has been done on a macro and micro level 

determining which external factors can influence the strategic decisions.  

In my micro analysis, I found that the opportunities for growth and that it holds potential for a brand 

like PANDORA. Furthermore, I identified that the competitive landscape contains some white spots 

for brand such as PANDORA which are heavily reliant on the competencies within design. The 

intensity of the competition was rated low which was also an evidence of the potential for new 

entrants in terms of gaining market share and profit. 

 

As a second layer to the previous mentioned analysis a qualitative and quantitative surveys was 

carried out. I had two interviews with relevant people in PANDORA USA organization as well as 

conducted an online survey striving to gain more insights to consumer motivations and unmet 

needs. The research enabled me to identify a segment as and identify that barriers for buying into 

this category was driven by low awareness and understanding of the use of it as well as price turned 

out as an important dimension.  

 

After identifying the needs of the consumers combined with PANDORA USA’s competitive 

advantages, and strategic goals I could present a strategic market plan. 
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1. Problemafklarende 

1.1 Indledning 
 

Der er fart på den teknologiske udvikling, i en sådan grad at vi år for år oplever produktlanceringer 

som giver os forbrugere adgang til utallige nye funktioner, og er med til at ’disrupt’ brancher og 

tvinge topledelsen i virksomheder til at tage et aktivt valg om hvorvidt det åbner muligheder for 

fremtidig vækst. 

Den teknologiske udvikling har også indfundet sig i en ellers ret så etableret og traditionsbunden 

produktkategori som smykker, hvor produkter bliver gjort ’levende’ igennem smart teknologi. De 

mest kendte produkter inden for electronic wearables inden for de seneste par år er fra brands som 

Apple, med deres smart watch, og FitBit, med deres fitness tracker armbånd. For at give læseren en 

bedre forståelse af udseende samt funktioner af et smykke med smart teknologi, er der i bilag 11 

indsat eksempler som repræsenter de forskellige funktioner der findes på markedet i dag.  

 

USA udgør tæt på halvdelen af den globale detail omsætning estimeret for 20162, på markedet for 

electronic wearables, og en estimeret compound annual growth rate (CAGR) fra 2011-2016 på 

280%3. Det tyder på en produktkategori som er mere udbredt i USA kontra andre geografiske 

områder, dels drevet af virksomheder som kan betragte USA som deres hjemmemarked, 

eksempelvis Apple og FitBit, samt en større efterspørgsel fra forbrugeren. 

Med en så betragtelig estimeret udvikling er selv veletablerede smykke brands nødsaget til at 

vurdere hvorvidt dette marked udgør et potentiale for fremtidig vækst, og om de overhovedet kan 

tillade sig ikke at være repræsenteret. 

En af de virksomheder som står overfor at skulle tage et aktivt valg om hvorvidt de skal gå ind på 

markedet for electronic wearables er det danske smykkeselskab PANDORA A/S.  

 

Hovedkoncernen oplevede i regnskabsåret 2016 en vækst på 21%4, hvilket må betegnes som et 

tilfredsstillende  

resultat der imødekom den forventning som virksomheden havde meldt ud til deres aktionærer 

tidligere på året. Resultaterne ser rigtig gode ud, men der er markeder samt produktkategorier som 

er strategisk vigtige, for virksomheden at opretholde en positiv udvikling, det værende det 

                                                 
1 Intern analyse PANDORA, data fra trendhunter, techcrunch, company websites 
2 Euromonitor – Electronic wearables market size 
3 Intern analyse PANDORA - se bilag 2, data fra Euromonitor 
4 http://investor.pandoragroup.com/annuals.cfm 

http://investor.pandoragroup.com/annuals.cfm
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amerikanske marked samt charms kategorien5, som i seneste kvartal afrapportering viste en 

afmatning. 

 

1.2 Problembaggrund & Problemstilling 

PANDORA USA som indgår i Americas regionen udgjorde i 2016 25% af den totale omsætning og 

voksede med 5%6, hvilket er en noget mindre vækst end på koncern niveau. Omsætningsmæssigt 

bidrager PANDORA USA til en væsentlig del af koncernens omsætning, og er fortsat 

virksomhedens største enkeltmarked, hvilket gør det til et vigtigt marked for koncernen, samtidig 

med at det giver virksomheden adgang til en stor forbrugergruppe og derigennem en god 

eksponering af brandet. PANDORA USA startede op tilbage i 2003, og betragtes af koncernen som 

et af PANDORA’s mest modne markeder, med et butiksnetværk i 2016 på 1872 butikker, hvoraf 

18% er udgjort af butikker med PANDORA facade og fuldt sortiment (Concept Stores)  

 

I nedenstående figur 1 har jeg indsat de problemstillinger som foreligger PANDORA USA, og som 

kan summeres op til et overordnet problem, hvad skal skabe fremtidig vækst. Hver af de tre 

problemstillinger er beskrevet yderligere i nedenstående afsnit. 

Problemformuleringen vil blive skabt på baggrund ovenstående problemstillinger, og 

hovedopgavens fokus vil være at besvare problemet ved at fokusere på produktkategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Se bilag 13 
6 http://investor.pandoragroup.com/annuals.cfm  

PROBLEM 

”Hvad skal skabe fremtidig vækst?” 
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Figur 1 - Visualisering af problemstillinger 

http://investor.pandoragroup.com/annuals.cfm
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En af problemstillingerne for PANDORA USA er den negative trend i udviklingen af 

sammenligneligt salg ud af butik7. Udviklingen for kvartalerne i 2016 viser en negativ tendens og 

tegn på en hvis mæthed i markedet, og specielt en kategori som charms kategorien viser en negativ 

tendens. Kategorien står for over 60%  af salget ud af butik, og har derfor en stor påvirkning på den 

totale performance af butikkerne og PANDORA USA. 

Som markedsleder for charms8 er der i høj grad en forventning fra forbrugeren om introduktion af 

nyheder og innovation specielt i denne kategori, og der kunne være tegn på, baseret på udviklingen 

af det sammenlignelige salg, at det ikke er blevet imødekommet og at forbrugeren bruger pengene 

på andre ting. 

 

En anden problemstilling for PANDORA USA som er tæt sammenkoblet med den ovenstående, er 

virksomhedens evne til at sprede risikoen ud på dens produktkategorier, og gøre den mindre 

afhængig af kun én kategori. På nuværende tidspunkt tyder det på at virksomhedens totale salg  

bliver ramt negativt såfremt der er en negativ udvikling i charms, og der må derfor være et ønske fra 

virksomhedens side at reducere den risiko.  

 

Tredje problemstilling er produktudviklingen eller virksomhedens evne til at innovere som hvilket 

kan være stærkt medvirkende til den fremtidige vækst. Givet PANDORA USA’s markedsposition, 

inden for charms kategorien hvor virksomheden kan betragtes som markedsleder stiller det nogle 

krav for virksomhedens evne til at levere innovative produkt og designs. 

 

Jeg er bevidst om at det er meget ambitiøst at tage udgangspunkt i hele USA som et enkeltmarked 

kontra at fokusere på en enkelt stat, da de 51 stater kan betragtes som værende forskellige fra 

hinanden, og derfor kunne kræve en separat analyse hver og én. Dog mener jeg det for problemejer 

vil være irrelevant kun at inddrage én stat, da virksomheden har været på markedet siden 2003 og er 

repræsenteret i flere stater i dag, samtidig med at det for problemejer kun vil være relevant at 

inddrage de økonomiske overvejelser samt potentiale for det totale marked. Derfor vil mine 

analyser i hovedopgave betragtes for det amerikanske marked som et enkeltmarked og ikke én 

specifik stat.  

 

                                                 
7 PANDORA_AARSRAPPORT_2016, side 63 
8 http://pandoragroup.com/About-Pandora/Franchising/Pandora-Franchise-Concept/Industry  

http://pandoragroup.com/About-Pandora/Franchising/Pandora-Franchise-Concept/Industry
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1.3 Problemformulering 

Ud fra de opstillede problemstillinger i ovenstående afsnit vil en passende problemformulering lyde 

følgende: 

 

Der ønskes udarbejdet en strategisk markedsplan for Pandoras "Smart Jewellery" på det 

amerikanske marked, med målsætningen om, at denne produktkategori skal udgøre 5 % af 

PANDORA USA samlede omsætning i år 2020 

 

Den strategiske markedsplan har til hensigt at afklare hvad der skal til for at PANDORA USA kan 

sikre en succesfuld introduktion af smart jewellery, som kan imødekomme de givne målsætninger, 

og medvirkende til fremtidig vækst. 

  

Til at besvare dette ønsker jeg i hovedopgaven at analysere og diskutere følgende 

undersøgelsespunkter: 

1. Der ønskes belyst PANDORA USA nuværende position gennem en strategisk analyse som 

vil inkludere både eksterne og interne faktorer. 

2. Ved brug af kvantitativ og kvalitativ undersøgelse ønskes det belyst hvilke motivationer, 

produktegenskaber, og ’unmet needs’ som forbrugeren vil have til produktkategorien, samt 

hvad potentialet for PANDORA USA er inden for smart jewellery kategorien. 

3. Endelig vil der på baggrund af de foretagne analyser i rapporten blive diskuteret forskellige 

scenarier samt blive præsenteret en endelig anbefaling til en strategisk markedsplan.  

 

1.4 Afgrænsning 

Af hensyn til hovedopgavens omfang har jeg valgt at foretage en række afgrænsninger, som 

præciseres i dette afsnit. 

 

Hovedopgaven vil kun have fokus på produktet smart jewellery indenfor følgende kategorier, 

charms, armbånd, ringe, øreringe, halskæder og ure. Derfor vælger jeg ikke at kommentere på andre 

produktkategorier som måtte have smart teknologi. Dog kan det være relevant at kommentere på 

nogle virksomheder som i dag ikke har produkter inden for de valgte produktkategorier grundet den 

nuværende markedssituation. 

Grundet valget af produktet vil fokus i denne hovedopgave være på konsumentmarkedet, altså 

business-to-consumer, men med få relationer fra business-to-business der hvor det findes relevant i 
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forhold til hovedopgavens tema. Det betyder således at opgaven vil have en forbrugerorienteret 

synsvinkel. 

 

Markedet for smart jewellery er et udspring fra markedet for ’wearable electronics’ som har to 

underkategorier ’activity wearables’ og ’smart wearables’, hvori smart jewellery vurderes at ligge i 

den sidst nævnte underkategori. I bestræbelserne på at skabe en fokuseret og relevant analyse, vil  

hovedopgaven fokuserer på den del af markedet, som smart jewellery passer ind i, og som har haft 

og er estimeret til at have den største vækst frem mod 2020, nemlig ’smart werables’. Jeg afgrænser 

mig derfor fra andre områder inden for ’wearables electronics’.  

Da det ikke har været muligt at identificere hvor mange virksomheder der er i kategorien ’others’ 

ift. det data der er skaffet via Euromonitor har jeg måtte lave en antagelse. Antagelsen er baseret på 

at Sony med en markedsandel på 3% er specificeret ud, og derfor vurdere jeg at virksomheder under 

’others’ har en lavere markedsandel, i det her tilfælde 2,9% hver, hvilket ved at runde op summere 

sig op til 11 virksomheder. 

Grundet den stigende udvikling inden for smart wearables9 på 502% i perioden 2011-2016, 

vurderes det at markedet kan betragtes som ustabilt og potentielt rumme mange forandringer på kort 

sigt. Derfor afgrænses der til at den strategiske markedsplan afgrænses til at kigge på en 3-årig 

periode til og med 2020. 

Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på hvordan PANDORA USA skal udarbejde sin strategiske 

markedsplan ved en eventuel introduktion af smart jewellery. Der vil derfor fokusere på USA som 

et enkeltmarked, og afgrænser mig derfor fra at analysen ikke være fokuseret på kun én stat eller 

andre geografiske markeder. 

Grundet valget af USA vil respondenterne inkluderet i den kvantitative undersøgelse udelukkende 

være bosat i USA, og derfor afgrænses der fra at inkludere respondenter som lever andre 

geografiske steder. 

De primære data skaffet i både den kvalitative og kvantitative undersøgelse vil blive baseret på en 

gruppe af folk der arbejder i det amerikanske salgsselskab, hvilket der skal tages forbehold for i den 

endelige konklusion af denne opgave. Jeg har vurderet dette ville kunne give mig den største andel 

af respondenter samt højeste svarprocent, hvilket er grunden til at jeg har valgt denne tilgang til 

undersøgelsen. Min antagelse i opgaven vil derfor være at de er repræsentative i forhold til det der 

ønskes undersøgt. 

 

                                                 
9 Intern analyse PANDORA - Se bilag 2 
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Jeg vil i opgaven afgrænse mig til kun at fokusere på konkurrenter som har en distribution der 

kombinere offline og online butikker, samt at deres offline butikker skal betragtes som en concept 

store og derfor afgrænses der fra konkurrenter som udelukkende sælger deres produkter online samt 

PANDORA USA’s netværk som ikke kategoriseres som en af de to butikstyper. Som det fremgår af 

figur 2, vil de virksomheder som måtte have en anderledes distributionsmodel ikke blive betragtet i 

denne opgave.  

 

 

 

 

 

I form af mit produktvalg smart jewellery, vil mit fokus i rapporten udelukkende være rettet mod 

målgruppen kvinder, af den simple årsag at kvinder stadig går mere med smykker end mænd10, og 

derfor afgrænser jeg mig fra målgruppen mænd. Når det er sagt har det gennem sekundær 

dataindsamling vist sig at være svært at adskille forbrug på ’smart wearables’ ned på køn, og derfor 

antages det at data der benyttes igennem rapporten er retvisende og repræsentativt for målgruppen 

kvinder.  

Slutteligt skal det nævnes at dataindsamlingen der danner grundlag for denne hovedopgave er 

foretaget primo april 2017, hvorfor der skal tages forbehold for nye markedsforhold som eventuelt 

kan have en påvirkning af markedet. 

 

1.5 Udsigtsniveau & betragtningsniveau 

Jeg vil i denne hovedopgave indtage en position som den interne person der qua sin position i 

virksomheden er indsat som initiativtager på produktudvikling og skal bidrage til PANDORA 

USA’s fremtidige vækst, og derfor har til ansvar at udarbejde en strategisk markedsplan, med  

udgangspunkt i hovedopgavens problemformulering og analyser. Baseret på dette vil mit 

udsigtsniveau i denne opgave derfor være med fokus på det strategiske niveau, men jeg vil kort 

komme ind på nogle taktiske elementer i min endelige anbefaling til strategien. 

Jeg vil gennem mine analyser opstille og diskutere de ledelsesmæssige problemstillinger samt 

konsekvenser som skal danne grundlag til scenarier i den endelige strategiske markedsplan som skal 

forestilles at præsenteres for ledelsen i PANDORA USA.  

                                                 
10 Euromonitor – Jewellery in the US 

Producent Off-line & On-line distribution Forbruger 

Figur 2 - visualisering af afgrænsede distribution 
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Som intern på virksomhedens hovedkontor har jeg et indgående kendskab til virksomhedens 

salgsselskab i USA og har derfor tilgang til mange oplysninger samt interne oplysninger som jeg i 

løbet af opgaven vil sikre bliver dokumenteret i de efterfølgende bilag. Derudover vil der også 

inddrages oplysninger fra eksterne analysefirmaer samt medarbejdere i PANDORA USA. 

Initiativet er taget på baggrund af et igangværende strategi arbejde i koncernen PANDORA A/S, 

hvor jeg har fundet det relevant at kigge på nye produktudviklingsområder, heraf smart jewellery. 

 

1.6 Begrebsafklaring 

Dette afsnit har til formål at mindske misforståelser og tvetydigheder ved en forklaring af min 

definition af anvendte begreber. 

Når PANDORA USA’s kunder, forbruger beskrives dækker der personer som er forbruger af 

produktet, og derfor inkludere det ikke kunder som eventuelt har købt sig ind som franchise partner 

hos PANDORA. 

Når PANDORA nævnes igennem rapporten vil der som regel være tale om PANDORA koncernen, 

men mindre der nævnes PANDORA USA som vil dække det amerikanske salgsselskab. 

Electronic wearables er hovedkategorien der dækker activity og smart wearables. Smart wearables 

er underkategori til Electronic wearables. Smart jewellery er en kategori som ligger under smart 

wearables. 

 

1.7 Videnskabsteoretisk position 

Min anbefaling til den strategiske markedsplan er afhængig af de metoder og modeller som jeg 

vælger at inddrage i hovedopgaven. 

 

Opgaven vil tage udspring i den videnskabsteoretiske position som vedrører ”den fysiske verden”, 

hvilket betyder at undersøgelserne vil være baseret på tal og fakta som vil være konstrueret igennem 

kvantitative data, her en kombination af primære og sekundære data. Min naturvidenskabelige 

tilgang bunder i positivismen med en paradigmatisk karakteristikum der går på det metodiske 

paradigme, da jeg gennem min analysefase ønsker at opstille hvordan vi metodisk og igennem 

empiri kommer frem til det output der er krævet for at sammensætte en håndgribelig strategisk 

markedsplan. 
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I form af mit valg af videnskabsteoretisk fremgangsmåde vælger jeg derfor også at have en induktiv 

tilgang i opgaven, hvilket kan overføres til jeg ønsker at gå opdagelsens vej, og betyder at min 

videns produktion og arbejdsgang tager udgangspunkt i empirien/data11   

 

Min problemløsningsmetode vil være baseret på den analytiske-syntetiske metode, idet der er ud fra 

problemformuleringen er opstillet undersøgelsespunkter og ved at jeg igennem opgaven vil splitte 

min analyse op i henholdsvis en ekstern og intern del for til sidst at samle op igennem en SWOT 

Jeg er bekendt med problemmetodens svagheder da den analytiske del let kan misforstås i troen om 

at virkeligheden findes ved at splitte den op, for så at samle den igen, at kun objektivitet er relevant, 

at subjektivitet ikke anses som en fremgangsmåde og at målet kun drejer sig om profit eller 

leder/ejer interesser. 

Baseret på det er jeg opmærksom på at mit valg af problemløsningsmetode bør bygge på en 

helhedsopfattelse og at den er foranderlig i processen fra identifikation og undersøgelsen af de 

relevante delproblemer. Bevist om dette vælger jeg også at inddrage dele fra den 

hermeneutiske/fænomenologiske metode i det der i løbet af opgaven vil være behov for at tolke på 

de belyste analyser som igennem opgaven vil blive præsenteret. Tolkningen vil udelukkende være 

baseret på min forståelse af de forelagte analyser og derfor er det i høj grad subjektive tolkninger.  

 

1.8 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelserne i denne opgave har til formål at afdække to forskellige former for viden, det første 

er at kvantificere produkt egenskaber og grunden til ikke at købe produktet, mens den anden viden 

der ønskes at inddrive vil være mere kvalitativ, og har til formål at give indsigt og viden om 

produktets relevans og potentiale for PANDORA USA.  

 

I denne opgave og til at besvare denne undersøgelse er mit valg af dataindsamlingsmetoder faldet 

på surveystudiet og casestudiet, som begge vurderes at kunne anvendes til at frembringe det 

nødvendige data til at kunne besvare forventede produktegenskaber og unmet needs samt være 

medvirkende til at vurdere produktets relevans og potentiale for PANDORA USA.  

Grunden til valget af surveystudiet er muligheden for at komme ud til flere respondenter. 

Forudsætningerne for undersøgelsen er at mine respondenter er repræsentative for 

totalpopulationen. Der vil være tale om en stikprøve, da totalpopulationen for markedet ikke er 

kendt, og samtidig vurderes det urealistisk at nå ud til samtlige respondenter. 

                                                 
11 Den skinbarlige virkelighed, af Ib Andersen - Figur 2.1, side 38  
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For at tilføre en ekstra dimension til undersøgelsen ønsker jeg at tilføje en kvalitativ 

undersøgelsesdesign i form af casestudiet. Denne form for undersøgelsesdesign vil give mig 

muligheden for at afklare nogle områder noget mere i dybden og afklare problemstillinger som både 

har indikatorer og variabler. 

 

Dataindsamlingen vil baseres på en kombination af spørgeskemaer og dybdeinterviews, hvilket 

grundet distancen vil blive afholdt over telefon/skype. Spørgeskemaundersøgelsen er valgt da den 

let kan give os noget indsigt til forbrugerens behov indenfor produktegenskaber samt unmet needs, 

eller grund til ikke at købe produktet i dag. En ligeså vigtigt grund til valget af dette 

undersøgelsesdesign er at jeg kan få en relativ stor datamængde som er repræsentative og 

generaliser bare. Da jeg ikke har mulighed for at lave en spørgeskemaundersøgelse som inkludere 

totalpopulationen, vil jeg på baggrund af at undersøge en lille population gerne sige noget om 

totalpopulationen. 

For at få den mere dybtgående information om fænomener, som ikke er direkte målbare, men 

vedrøre de før omtalte emner plus en vurdering af relevans og potentiale for PANDORA USA, 

vælger jeg at supplere spørgeskemaerne med nogle dybdeinterviews, helst havde jeg foretrukket at 

tage fat i nogle af de eksisterende franchise partnere der har en eller flere PANDORA butikker i 

USA, men da det ikke har været muligt at etablere kontakt, har jeg måtte tage det næstbedste som er 

interview med den produktansvarlige for regionen Americas og General Manager for USA. 

Min intention med at blande den kvantitative analyse med den kvalitative, er at sikre 

metodetriangulering, hvilket vil være med til at øge validiteten og reliabiliteten i undersøgelsen. Det 

sikres ved at jeg her er med til at skabe både et bredt og dybt datagrundlag som er med til at lukke 

de huller eller blinde vinkler som der måtte opstå i løbet af undersøgelsen 

 

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres ved hjælp af en spørgeramme med nogle standardiserede 

spørgsmål og/eller skala samt sikres der lukkede spørgsmål. Spørgeskemaet vil være et 

webdistribueret spørgeskema, hvilket giver mig muligheden for at komme bredt ud, dog med en 

risiko for at svarprocenten kan være lav. Undersøgelsen vil være baseret på en 

stikprøveundersøgelse hvor vi spørger et udsnit af målgruppen. Det medføre en risiko for statistisk 

usikkerhed, dog vurderes det ikke realistisk at nå ud til totalpopulationen, da den ikke er kendt og 

hvis den var kendt vurderes den så høj at det ikke ville være muligt at få en tilstrækkelig 

svarprocent igennem. 
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Samplingen er i dette tilfælde relevant for at sikre vi ikke får data der er for ’biased’ ift. 

respondenter med særlige karakteristika der enten måtte blive over- eller underrepræsenteret. I og 

med at risikoen for fejl er mindst ved enkel, tilfældig udvælgelse, hvor alle respondenter har samme 

mulighed for at blive udtrukket vælges denne sample-strategi. 

Spørgsmålene der indgår i spørgerammen vil være orienteret på at belyse de tidligere nævnte 

områder. Spørgeskemaet vil bestå af max 20 spørgsmål. 

Før spørgeskemaet sendes ud vil der laves en pilottest på 10-20 personer for at teste eventuelle 

outliers i form af data eller simple forståelsesproblemer. 

 

Vedrørende dybdeinterviews ville intentionen være at spørgerammen skulle inkludere tilsvarende 

spørgsmål som i spørgeskemaet, hvilket er påkrævet for at lave metodetriangulering. På grund af de 

ændringer til personer i telefoninterviewet, som også var deltagende i den kvantitative analyse har 

jeg bevidst ikke inddraget spørgsmål fra spørgeskemaet, men i stedet forsøgt at få besvaret 

spørgsmål angående produktkategoriens potentiale i USA. Ud fra de foretagne valg er jeg bevidst 

om at jeg ikke opfylder kravene til metodetriangulering. Ud fra den ideelle løsning om at interviewe 

franchise butikker ville samplingen klassificeres som en snowball sampling da udvælgelsesmetoden 

vil være ud fra kontakter. Det giver en øget risiko for fejl, men det betragtes som at være mest 

relevant at inddrage denne sampling. 

 

Reliabiliteten er et udtryk for stabile mine målinger er i forhold til tilfældige målefejl og hvorvidt 

målingen er pålidelig. En af de væsentligste kilder til målefejl kan ud for de foretagne research 

designs finde i uklare formuleringer af spørgsmål, ordvalg eller sprog, da respondenter er 

bosiddende i USA. Respondenterne kan have været i tvivl omkring spørgsmål og derfor tilfældigt 

gættet sig frem til meningen med spørgsmålet og dernæst svaret. For at reducere risikoen for disse 

fejl har jeg forsøgt så vidt muligt at lave let forståelige spørgsmål. Derudover har jeg som tidligere 

nævnt foretaget en test af spørgeskemaet, for at undgå misforståelser. Trods det kan det ikke 

undgås, at nogle respondenter tolker spørgsmålene anderledes end tiltænkt. Dette kan give 

måleproblemer. Udover dette har jeg gennem undersøgelsestypen heller ikke kunne kontrollere om 

respondenten afkrydser sine rigtige meninger i spørgeskemaet. Respondenten kan derfor mene en 

ting, men føle at det ikke er den korrekte mening, og derfor afkrydse et andet valg.  

 

Validiteten er et udtryk for målingens gyldighed og beskriver, i hvor høj grad mine målinger, måler 

det de har til hensigt. Reliabiliteten er en forudsætning for opnåelsen af valide målinger, og da der 
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som tidligere nævnt ikke kan tales om præcise målinger kan validiteten diskuteres. Dernæst 

afhænger validitet også af relevans, altså hvorvidt de indsamlede data kan belyse afhandlingens 

problemstillinger. Med til at sikre høj validitet som grundlag af undersøgelsen har jeg valgt at 

inkludere et interpretivistisk og positivistisk tilgang. 

 

Sekundære kvantitativ og kvalitative data – generelt vil der gennem opgaven blive gjort brug af 

sekundære, kvantitative registerdata, som indsamles eksempelvis Euromonitor eller via interne 

analyser gennemført af virksomheden. Fordelen ved at anvende sekundære data er at de er hurtige 

at fremskaffe. Ulempen er derimod at de ikke er tilpasset den enkelte undersøgelse, men indsamlet 

med et andet formål, og derfor vides det ikke hvordan data er skabt. 

Denne usikkerhed gør, at både validitet og reliabilitet i sekundære data typisk er lavere end i 

primære data, hvor vi har mulighed for at design konkrete undersøgelser og dermed kontrollere 

processen fra dataindsamling til fortolkning af data. 

 

1.9 Eksportteori 

Som nævnt i afgrænsningen er USA i dag et marked hvor PANDORA befinder sig igennem 

forskellige distributionskanaler som egne concept butikker, franchise butikker (Concept butikker og 

E-commerce). På baggrund af dette og at valget af marked allerede er foretaget i 

problemformuleringen vil min opgave derfor ikke inkludere en indtrængningsstrategi, men i stedet 

vil jeg beskrive virksomhedens eksportmotiver samt tilgang til internationalisering og valg af 

indtrængningsstrategi samt eksport metode på det amerikanske marked. 

 

Eksportmotiverne bag internationaliseringen til det amerikanske marked er efter min vurdering 

proaktive eksportmotiver, og i høj grad skabt på basis af tre ting, entreprenør-ånd, et unikt produkt 

og economies of scale som har været med til at øge virksomhedens omsætning og indtjening. Til 

baggrund for entreprenør-ånden ligger der en underliggende motivation til at gå internationalt for at 

få brand og produkt mere udbredt, skabt på opståede muligheder kontra en planlagt 

internationalisering, eksempelvis gennem Uppsala modellen. 

Det andet punkt vedrører produktet, som tilbage i 2005 primært udgjordes af charms og bracelets, 

hvoraf en funktion på bracelet som opdelte charms var patenteret. Det er min vurdering at det patent 

har været med til at skabe et unikt produkt og en konkurrencemæssig fordel, som har været et af 

elementerne til succesen virksomheden har haft på det amerikanske marked. Udover produktet har 

virksomheden også egne fabrikker i Thailand, hvilket har betydet at virksomheden har kunne 
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eskalere og øge deres produktion i henhold til efterspørgslen, hvilket både bidrager til et fleksibelt 

produktionsapparat og kan bidrage positivt til indtjeningen. 

 

Ud fra teorierne omkring internationalisering ser jeg det mest relevant at inddrage Uppsala12-

modellen, da den repræsentere en klassisk tilgang til internationalisering som jeg mener delvist kan 

overføres til PANDORA USA. Uppsala-modellen tager udgangspunkt i en meget traditionel tilgang 

til internationalisering, hvor virksomheden starter deres internationalisering på nærmarkeder 

gennem sporadisk eksport, for så at øge engagementet og investering i det pågældende land og 

overføre disse erfaringer til at gå ind på næste nye marked. Alt dette sker med et standardiseret 

produkt, som først senere når virksomheden har etableret kan blive adapteret til lokale løsninger.  

Svagheden ved Uppsala-modellen er at den kan betragtes som en langsommelig proces for 

ekspansion da erfaringer fra eksisterende markeder er påkrævet, samtidig med en, måske, meget 

simple måde at definere hvordan virksomheder bør engagere sig i det enkelte marked. Tilgangen til 

internationalisering i dag mener jeg kan betragtes som mere nuanceret, eksempelvis gennem 

virksomheder som AirBNB, en onlinetjeneste der faciliter udlejning af privatpersoners boliger, som 

kan betragtes som ”born global”13. Pointen med AirBNB er ikke kun at beskrive Uppsalas svaghed, 

men også at pointere vigtigheden af virksomheders evne og hastighed til at engagere/investerer i det 

marked de befinder sig på for at holde konkurrenter bag sig. Det er blandt andet et emne som er 

relevant under brancheanalysen i denne opgave. 

Årsagen til Uppsala-modellen delvist kan overføres til PANDORA og markedet USA, er baseret på 

PANDORA’s generelle ekspansion fra år 2000. Der hvor der brydes med modellens 

internationaliseringsproces, er da virksomheden går ind på markedet i USA, allerede i 2003, hvor 

virksomheden vælger en hierarkisk eksport metode igennem etablering af et salgsselskab. Forud for 

dette har virksomheden ikke haft andet engagement på dette marked. Graden af engagementet 

ligger inden for de undtagelser der eksistere for Uppsala-modellen. Valget af den hierarkiske 

metode vurderer jeg i høj grad til at være styret af størrelsen og omsætningspotentialet på det 

amerikanske marked, og muligheden for at have kontrol af deres brand via etablering af deres egen 

marketing og salgsorganisation som er en medvirkende faktor til at have indflydelse på 

distributionen og øvrige parametre i marketing-mixet.  

                                                 
12 Global Marketing, af Svenn Hollensen, figur 3.1 side 86 
13 Global Marketing, af Svenn Hollensen, side 94 
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I nedenstående figur har jeg forsøgt visualiseret værdikæden for PANDORA og dets salgsselskab i 

USA. Jeg har med vilje ikke visualiseret business support funktioner som Finans og HR, da jeg ikke 

finder det relevant i forhold til denne opgave. 

 

 

Figur 3 - Værdikæde PANDORA HQ & PANDORA USA, Support funktioner som Finans, HR etc. er ikke inkluderet 

 

Som det fremgår af ovenstående værdikæde så er der for PANDORA primært tale om et 

salgsselskab hvor der er investeret i down-stream funktioner. De funktioner som er centraliseret i 

HQ er Design og Produktion trods at de selvejede fabrikker er placeret i Thailand. Design 

funktionen er centraliseret for at sikre virksomhedens brand DNA bliver forankret i produkterne, 

men er i høj grad afhængig af salgstal fra markederne, i dette tilfælde USA, som bliver brugt som 

input i udvikling af nye produkter. Marketing funktionen er placeret i HQ og i markedet, og 

grunden til at funktionen også er placeret i markedet, er for at sikre den lokale tilpasning som er 

nødvendig for at sikre relevans på markedet. Salgsfunktionen er placeret i markedet for at sikre man 

kan være tæt på sine franchise kunder og forbrugeren. Samtidig udgør en del af distributionen også 

egne butikker som kræver et team siddende i USA. Derudover er der egen E-commerce platform 

som opereres ud fra det amerikanske kontor. 

Da PANDORA allerede er repræsenteret på det amerikanske marked er kulturen allerede kendt og 

jeg vil derfor ikke komme yderligere ind på dette. 

2. Markedsdefinition 

2.1 Afsætningsøkonomisk beskrivelse af produktet 

Jeg vil starte med at definere smart jewellery som et fysisk produkt der skal kunne stå alene, 

naturligvis i sin fysiske form da det vil fungere som udsmykning, men også den teknologiske del 

skal kunne stå alene uden det er nødvendigt eller afhængigt af en anden smart-produkt, som 

eksempelvis en smart phone. Et eksempel på en løsning som den jeg nævner vil være Apples smart 
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Watch, hvor man kan se og indhente information på selve produktet, og derfor ikke afhængig af et 

andet smart-produkt. 

Smart jewellery kan betragtes at afdække et emotionelt behov14 i form af anerkendelse og prestige 

idet at bære et produkt som er designmæssigt pænt. Helt sekundært dækker det også et funktionelt 

behov igennem sin smart-funktion som tilknyttes produktet, men det emotionelle behov vægter 

højest. Som det fremgår af bilag 1, så har jeg kunne identificere en række smart funktioner som i 

dag eksistere i produkter der kan betragtes at ramme ind i smart jewellery kategorien. Disse 

funktioner er kort sammenfattet nedenfor hvor jeg også har knyttet et par ord på hvad forbrugeren 

kan forvente funktionen dækker. 

 

• Sundheds tracker – Følg med i fitness-niveau, overvåg søvnrytme, monitorer stress-niveau 

gennem smykket 

• Kommunikation – Send beskeder til dine venner/familie og gem gode minder på/i dit 

smykke. 

• ’Flexible Fashion’ – Tilpas dit smykke til humør eller outfit. 

• Betaling – Benyt dit smykke i betalingsprocessen som eksempelvis smart phones i dag 

benytter Mobile Pay eller andre betalingsplatforme. 

• Sikkerhed – Benyt dit smykke som sikkerhed i form af integreret overfaldsalarm etc. 

 

Ovenstående indikere de muligheder som smart jewellery rummer, men ikke begrænset til, og det 

må forventes at antallet af nye funktioner vil stige som produktkategorien etableres. Dog mener jeg 

en vigtig del inden for produktkategorien er selve designet af smykket, altså hvordan produktet ser 

ud, hvilket jeg på basis af den udvalgte målgruppe, kvinder betragter det som en af det væsentligste 

overvejelser i købsprocessen. Den subjektive vurdering vil jeg blandt andet tage med mig i den 

kvantitative undersøgelse.  

Gennemsnitsudsalgsprisen for ’wearable electronics’ i USA estimeres for 2016 at ligge på $30815, 

og dette skal ses i forhold til en gennemsnitsudsalgspris på $65 på smykker i tilsvarende periode.  

Samlet set ud fra ovenstående oplysninger omkring produktet og dets gennemsnitspris vurdere jeg 

smart jewellery til at være et Big Toy i FCB-modellen, idet købet er forbundet med et miks af 

                                                 
14 Ole E. Andersen: ’Forstå forbrugeren – og bliv en bedre markedsfører’, side 65 
15 Intern analyse PANDORA – se bilag 3, data fra Euromonitor 
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emotionelle og rationelle overvejelser. På grund af dette vil forbrugeren typisk befinde sig i en 

planlægningsproces, præget af en FEEL-THINK-DO tilgang16. 

 

2.2 Definition af markedet 

Definitionen af det pågældende marked kan tage udspring i tre forskellige tilgange: 

Produkt/industri-baseret, Generisk-baseret og Abells market boundry definition17. Den 

produkt/industri baserede definition tager udgangspunkt i produktet, og vil betyde markedet ville 

blive defineret som ”markedet for smart jewellery til kvinder”. Definitionen ud fra producers 

criteria er dog snæversynet og associeret med en risiko for at betragte kun en lille del af det 

egentlige marked.  

Den generiske behovs-baserede tilgang tager udgangspunkt i consumer’s criteria og dermed hvilket 

behov kunden søger dækket, når hun køber produktet. Set fra kundens side så er valget omkring et 

køb af smart jewellery sket indenfor en ramme der hedder ’wearables’, som inkludere bl.a. 

smykker, og ure, både med og uden smart-funktion. Dermed kan markedet ud fra den generiske 

behovs-baserede definition fastsættes som ”markedet for wearables til kvinder”. Ud fra denne 

bredere markeds definition giver det udbyderne et større perspektiv omkring konkurrencen på det 

pågældende marked og en mulighed for at identificere konkurrencen samt muligheder og trusler. 

Som ved den tidligere tilgang til markedsdefinition er der også en risiko ved brug af den generisk 

behovs-baserede tilgang, nemlig risikoen for at gå for bredt, hvilket i værste fald kan gøre det 

vanskeligt at konkretisere sin markedsføringsplanlægning. I den ovenstående markedsdefinition kan 

det bedst eksemplificeres ved at udbyderen forsøger at afdække behovet for andre 

produktkategorier i ’wearables’ som ligger langt fra kerneproduktet og brand fit. 

Bevidst omkring de risici som de tidligere to tilgange indeholder vil jeg til sidst konkretiseret 

markedet ved at tage udgangspunkt i Abells tredimensionelle market boundry definition.  

 

Customer groups – Disse kan inddeles som anført i figur 4, nedenfor. Jo længere vi bevæger os 

væk fra midten og ud af X-aksen, jo højere kompleksitet er der forbundet med at ramme denne 

kundegruppen. Min vurdering af kundegruppen ligger primært i antagelsen om at jo yngre 

målgruppen er desto mere åbne er de overfor nye produkter og ny teknologi, men samtidig er jeg 

bevidst om at valget af smart-funktion kan være anderledes afhængig af alder. Dog er det vigtigt at 

                                                 
16 ’Forstå forbrugeren – og bliv en bedre markedsfører’, af Ole. E. Andersen, side 117 
17 Marketing Management, af Geoff Lancaster & Lester Massingham, side 137-143 
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tage den høje gennemsnitsudsalgspris på ’wearable electronics’ med i betragtning i det endelige 

valg af kundegrupper, da det kan have en indflydelse af købergruppen. 

 

Customer functions – Funktionen eller nytteværdien af produktet udspringer fra det mest basale 

behov som går på udsmykning, hvilket for sin vis kan være selve smykket uden det er tillagt en 

smart-funktion. Som vi bevæger os op a Y-aksen tilføres smart jewellery forskellige smart-

funktioner, alle beskrevet nærmere i afsnit 2.1. De nævnte smart-funktioner er alle identificeret som 

værende tilgængelige i salg i dag. 

 

Technologies – Udbyderne af smart jewellery har meget forskellige måder at konkurrer på, set i 

forhold til valget af smart-funktion samt branding, hvilket jeg vurdere til at være stærkt drevet af 

hvorvidt virksomhedens kerne er teknologi eller design orienteret. På grund af det mener jeg 

sammensætningen og kombinationen af teknologi og branding er væsentlig at tage med i 

betragtning. Ud fra det nuværende marked ser jeg tre relevante kombinationsmuligheder som favner 

fra outsourcing/in-house branding, bedste eksempel på dette er Michael Kors18 smart Watch som 

benytter Googles Android teknologi, til Co-branding hvor Apple og Hermés er et godt eksempel 

(Apple Watch Hermés)19. Slutteligt er der muligheden for in-house teknologi og branding, bedste 

eksempel er Apple. 

Som det fremgår af ovenstående samt figur 4 kan markedet for smart jewellery blive defineret 

meget forskelligt efter Abells model, alt efter hvilken virksomhed man betragter det for. Derfor skal 

Abells model betragtes som en forretningsmodel som bør udarbejdes for hver virksomhed som et 

hjælpemiddel til at identificere sit målmarked, samt potentielle markeder. I den her opgave vil det 

målmarkedet blive defineret for PANDORA USA, hvilket er indikeret i den indsatte ramme i figur 

4. 

 

I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i en markedsdefinition, der tager hensyn til consumer’s 

criteria. Markedsdefinitionen vil på customer groups inkludere Kvinder <25 år og Kvinder 25-50 år, 

da jeg inden at have foretaget nogle analyser vurdere at disse grupper indeholder det største 

potentiale, men bevidst om at den kvantitative undersøgelse kan ændre på dette. På customer 

functions inkludere det analyserede marked samtlige opstillede funktioner, da jeg på nuværende 

tidspunkt ikke ønsker at ekskludere nogle af de opstillede funktioner. Jeg ønsker dog i min endelige 

                                                 
18 http://www.buro247.sg/lifestyle/technology/michael-kors-access-smartwatch.html  
19 http://www.apple.com/apple-watch-hermes/  

http://www.buro247.sg/lifestyle/technology/michael-kors-access-smartwatch.html
http://www.apple.com/apple-watch-hermes/
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anbefaling at inkludere hvorvidt alle funktioner vil være passende som en produktløsning, vurderet 

ud fra den kvantitative undersøgelse, risiko for hvilken opfattelsen det kan have hos forbrugeren 

sammenholdt med en vurdering af brand fit. Sidst men ikke mindst inkludere markedsdefinitionen 

på technologies, outsource smart-teknologi/in-house branding, da jeg ikke er det realistisk for 

problemejer at have sin egen smart-teknologi, men derimod outsource den del, og have design og 

branding delen in-house. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Markedsstruktur og markedsstørrelse 

Markedsstrukturen indenfor smart jewellery i USA vurderer jeg til at være et heterogent marked, da 

vi befinder os på et marked som er styret af forbrugerens præferencer til produktet, hvilket også kan 

kobles sammen med produktets placering i FCB-modellen. Smart jewellery kan defineres med en 

markedsform af differentieret oligopol, kendetegnet ved få udbydere (top 4) der udgør en stor 

markedsandel >70%. Markedsformen er også testet, ud fra de given antagelser, ved beregning af 

Herfindahls indeks som jeg har brugt til at måle koncentrationsgraden på markedet, hvilket 

resulterede i et indeks på 2345, og dermed i differentieret oligopol. Udviklingen af markedsandele 

blandt top 4 konkurrenter siden 2012 er illustreret i figur 6. 

 

TECHNOLOGIES 

CUSTOMER 

FUNCTIONS 

CUSTOMER GROUPS 

Figur 4 - Abell's market boundry definition for smart jewellery 
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At markedsformen for smart jewellery kan klassificeres som differentieret oligopol tillægger jeg i 

høj grad at være styret af den innovation og ’nyheds-faktor’ som der er omkring produktkategorien, 

da den på ingen måde kan betragtes som være udbredt eller særlig kendt af forbrugeren. 

En måde hvorpå man som virksomhed kan vælge at gå ind på et marked som differentieret oligopol 

er ved at identificere konkurrenternes parametermiks, og udvælge punkter hvor man ønsker at 

differentiere sig. Det positive ved markedsformen er at det er en relativ overskuelig opgave at 

identificere konkurrenterne da der ikke vil være mange. Det negative er at man som virksomhed går 

ind på et marked som er præget af nogle konkurrenter med store markedsandele. Kernen for en 

virksomhed som PANDORA USA vil derfor være at identificere sine konkurrenter, kende til og 

forstå deres parametermiks, her særlig produktdelen, for derefter at bruge det til en indgangsvinkel i 

forhold til hvordan de formår at differentiere sig.  

 

 

Figur 5 - smart wearables markedsandel-% (volumen) i USA; kilde Euromonitor 

 

Markedsstørrelse for ’smart wearables’ i USA er estimeret til at udgøre ca. $14,2 milliarder i 

201620, med en CAGR i perioden 2011-2016 på 502%. For perioden 2016-2020 estimeres en 

CAGR på 11%, hvilket jeg vurderer er et konservativt bud holdt op imod forrige periode og hvilket 

er en radikal modning, og jeg formoder derfor estimatet indeholder en stor usikkerhed for hvordan 

den videre udvikling af teknologien vil ske samt overføres til nye produktkategorier. Ved at tage 

den estimerede CAGR på 11% mod 2020, vil markedet for smart jewellery udgøre over $21 

milliarder. 

                                                 
20 Euromonitor – Personal accessories USA 
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En vurdering af markedet vil for sin vis indgå som en del af det 3-årige fokus i den strategiske 

markedsplan, og her vil markedsstrukturen naturligvis også have en indflydelse. Det er min egen 

subjektive vurdering og forestilling at man vil se et marked som smart jewellery bevæge sig tættere 

på en markedsform som monopolistisk konkurrence. Det er en vurdering der i høj grad basere sig på 

den stigende interesse for smart-teknologi, og anvendelsen heraf indenfor forskellige 

produktkategorier, og i forlængelse af det kan en produktkategori modnes ligesom forbrugeren og 

dermed også markedet. En udvikling af markedsformen kan ifølge min egen vurdering også antages 

ved at tage et blik på de største virksomheder inden for smart wearables, se figur 6 ovenfor. Det er 

et konkurrencelandskab der i høj grad er domineret af virksomheder kendt for deres smart-Watch 

og/eller tech-løsninger, og ikke indenfor den brede kategori af smykker/design eller fashion. 

 

3. Strategisk analyse 

3.1 Ekstern analyse 

Formålet med min eksterne analyse er at identificere de faktorer som vil kunne være med til at 

klarligge trends, trusler/muligheder og de strategiske usikkerheder21 på markedet for smart 

jewellery, som senere i opgaven skal bruges som input til den strategiske markedsplan. 

Indholdet i analysen følger den model af D. Aaker22, men tilpasset i forhold til relevans for 

PANDORA USA. 

 

3.1.1 Kundeanalyse 

I min kundeanalyse har fokus været at identificere tre ting hos forbrugeren, segmentering igennem 

forståelse af hvad forbrugeren søger ved køb af smart jewellery, motivationen for at købe det samt 

de unmet needs som forbrugeren afholder forbrugeren fra at købe produktet, eller som måske ikke 

er tilgængeligt på markedet i dag.  

 

3.1.1.1  Segmentering 

Ved segmentering af kunderne har jeg kunne gå to veje, enten ved at identificere kunde 

karakteristika eller den produkt relaterede approach. I forhold til at produktkategorien for 

PANDORA USA er helt ny, har jeg vurderet det vigtigt at fokusere på den produkt relaterede 

                                                 
21 Strategic Market Management, af D. A. Aaker & D. McLoughlin, ”The role of external analysis” 

side 22 
22 Strategic Market Management, af D. A. Aaker & D. McLoughlin, side 11 
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approach og derigennem opnå en større forståelse for hvilke fordele forbrugeren søger gennem et 

smart jewellery for at kunne lave et mere målrettet produkt til de forskellige segmenter. Min 

segmentering af kunderne er baseret ud fra nogle prædefineret produktløsninger som jeg ser i 

markedet på nuværende tidspunkt. Jeg synes derfor det er vigtigt at nævne at denne segmentering 

derfor i høj grad kan skævrides da forbrugeren er præget af hvad der primært befinder sig på 

markedet og ikke nødvendigvis kan forholde til hvad der eventuelt vil komme, da der her er tale om 

en produktkategori som i høj grad er drevet af den teknologiske udvikling. 

 

Mere end 90% af respondenterne der tog del i undersøgelsen er under 50 år og ca. 70% af dem har i 

mindre eller større grad erfaringer med smart jewellery, mens godt 40% af dem er ejere af et smart 

jewellery. Ud fra de opstillede funktionaliteter i spørgeskemaet, som også kan findes under 

costumer functions i figur 4, har jeg valgt at gruppere segmenterne på følgende måde: 

 

• Health & Wellbeing: Fokus på sund livstil og helbred  

• Social relations: Del og kommuniker vigtige begivenheder 

• Personal style: Personliggør, kreer og udtryk din stil 

• Convinience: Funktioner som bidrager positivt i hverdagen eller til følelsen af sikkerhed 

 

 

Figur 6 – Spørgeskema prioritering af funktionaliteter 

 

Figur 7 er en oversigt over hvilke funktionaliteter som respondenterne prioriterer højest (scorer 

tættest på 1, har højest prioritet). I undersøgelsen kommer Communication, Health tracker og 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

JEWELLERY AS HEALTH TRACKER – Tracking 
fitness, sleep, UV exposure, stress etc.

JEWELLERY AS COMMUNICATION – App/phone 
notification and messaging

JEWELLERY AS FLEXIBLE FASHION – Customize 
look to match your mood and outfit

JEWELLERY AS PAYMENT DEVICE – Cardless 
payment with a tap of a finger

JEWELLERY AS SECURITY DEVICE – Integrated 
alert system to keep the wearer safe

If you had to rank the 5 features below by priority, 1 being highest priority, 5 being 
lowest priority, which would you rank as most important to have in a smart jewellery 

from PANDORA?
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Flexible fashion ud som de højest prioriterede, mens payment device og security device har lavest. 

Jeg synes det er værd at bemærke at de højest prioriterede funktionaliteter alle er nogle som jeg vil 

betragte som væsentlig mere kendte end de øvrige to, og samtidig kan de to dårligst scorerne også 

betragtes som funktionaliteter som er underlagt væsentlig mere data integritet. Altså vurdere jeg 

folk til at være mere sensitive omkring det at skulle dele betalingsoplysninger eller gå med en 

security device kontra at blive målt på kalorier eller have en pulsmåler. Det vil alt andet lige have 

en betydning for de fem funktionaliteters prioritering som er værd at have i baghovedet i det videre 

forløb med opgaven. 

Jeg vurderer at de fire segmenter bidrager til at give et lidt mere nuanceret af forbrugeren end blot 

ved at inddele dem genne kunde karakteristika som alder, og derfor vil disse fire segmenter erstatte 

dem fra figur 4 og blive brugt i den resterende del af opgaven. 

 

Et naturligt næste skridt i segmenteringen vil være at udvælge segmenteringsstrategi, hvilket kan 

gøres ud fra to forskellige tilgange, ”focus strategy” og ”multiple segmenter”. Focus strategy vil for 

PANDORA USA betyde at de ligger sig fast på et segment og udelader de øvrige. Det har den 

fordel at virksomheden kan centrere sin marketingplanlægning omkring det ene segment, drive en 

højere volume på ét produkt kontra sprede den ud på flere segmenter og produkter, hvilket vurderes 

at kunne drive en lavere produktionsomkostning. Samtidig vil det også være med til at give 

yderligere indsigt til fremtidig Research & Development, brugen af produktet fra kunderne, uden at 

have investeret stort i produktion og varelagre, hvilket det ville kræve hvis PANDORA USA gik 

efter flere segmenter. 

Ulempen ved focus strategy er begrænsningen til kun et segment, og betydningen af at vælge ét 

segment som af en eller flere årsager ikke slår til, kan være medvirkende til at et ellers kommercielt 

produkt slår fejl baseret på et forkert valg af segment. 

Multiple segmenter har sin fordel ved det at der satses på flere segmenter, og kan betragtes som en 

aggressiv tilgang for at vedholde eller erobre markedsandele. Jeg vurderer denne form for 

segmenteringsstrategi for at være mere omkostningstung kontra focus strategy både i form af 

markedsføringsomkostninger samt produktionsvolumen der nu bliver spredt ud på flere 

produktgrupper.  

Anbefalingen til segmenteringsstrategien vælger jeg at vurdere ud fra tre punkter, første punkt 

værende PANDORA USA’s kendskab til smart jewellery. Dette vurderer jeg som lavt, og vel 

egentlig ikke eksisterende da det ikke er i porteføljen i dag, dog er der smart jewellery på markedet, 

så helt ukendt er kategorien ikke. Næste punkt går på hvor risikovillig virksomheden er ift. denne 
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produktkategori, og heri hvor mange segmenter vil man forsøge at ramme, hvilket har en 

indflydelse på produktporteføljen og bredden heraf. Jeg vil vurdere risikovilligheden til at være 

middel, hvilket jeg basere på baggrund af performance analysen under den interne regnskabsanalyse 

og virksomhedens indtjening som ligeledes vil blive belyst i den interne analyse. Det tredje punkt 

vedrører virksomhedens brand arkitektur da multiple segmenter ud fra min vurdering er yderst 

relevant hvis virksomheder har valgt en brand arkitektur som ”House of Brands”, hvor der ingen 

kobling er til koncernnavnet, og derfor kan man nemmere gå bredt ud til flere segmenter igennem 

flere produkter, mens focus strategi knytter sig mest til ”Branded House” hvor produktet har samme 

identitet og derfor begrænser det antallet af segmenter. 

 

PANDORA USA kan bedst betragtes som en virksomhed med en brand arkitektur som ”Branded 

House” da koncernnavn og brand har den samme identitet. Bevidst omkring dette og ved at vægte 

de ovenstående fordele og ulemper vil min anbefaling for PANDORA USA være at vælge en focus 

strategi gennem udvælgelse af et segment som virksomheden satser på. Det endelige valg vil ikke 

foretages i dette afsnit, men vil blive gjort under afsnittet for den strategiske markedsplan senere i 

opgaven. 

 

3.1.1.2 Motivation 

Jeg vil under dette punkt forsøge at identificere, gruppere, vurdere motivation af hvert de tidligere 

beskrevne segmenter for køb af smart jewellery23. Jeg er bevidst om at identifikationen af 

motivationer bag købet ikke kan stå alene og der på dette stadie ikke kan foretages et endeligt valg, 

da flere dimensioner som eksempelvis konkurrentanalysen kan bidrage til at identificere hvor 

PANDORA USA har muligheder og kan skabe værdi for deres forbruger. Dog vil denne del spille 

en central rolle i det videre forløb og henimod udarbejdelsen af den strategiske markedsplan.  

 

Jeg har i min kvantitative undersøgelse, via spørgeskema inkluderet et punkt hvor respondenterne 

har skulle udtrykke hvilke(n) var de(n) vigtigste motivation for at købe et smart jewellery. Jeg er 

bekendt med at dette typisk ville blive indhentet via en kvalitativ undersøgelse, enten via 

fokusgrupper eller individuelle interviews for at sikre at outputtet af undersøgelsen er noget der kan 

arbejdes videre med. Jeg forudsætter derfor at min kvantitative undersøgelse er ligeså brugbar som 

                                                 
23 Brand Management – Research, Theory & Practice, af Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen & 

Mogens Bjerre, side 32 
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en kvantitativ og det vil blive brugt til at redegøre for de motivationer som respondenterne har 

svaret til spørgsmålet om hvad motivationen er for at købe smart jewellery.  

 
Figur 7 - Motivationer for at købe smart jewellery 

 

I figur 8 har jeg grupperet respondenternes motivationer for at købe smart jewellery. Jo større selve 

ordet er, jo flere gange har det været nævnt som en motivation. Det er vigtigt at sige at ord nævnt i 

ovenstående figur kan også være ting som respondenterne finder mindre appellerende eller slet ikke 

foretrækker, eksempelvis flashy, bulky etc. Derudover skal det også siges at alle ordene dækker for 

alle fire segmenter og af den årsag vil jeg i nedenstående tabel summere de motivationer som jeg ud 

fra figur 8 vurdere som værende vigtige og bør prioriteres. 

 

Segmenter Motivation 

Health & Wellbeing Multi sport funktion, måling af aktivitetsniveau 

Social relations Pålidelig funktionalitet, sammenkobling til 

øvrige smart devices, let at bruge 

Personal style Design (Aesthetic), Interchangeable, Everyday 

wear 

Convinience Høj sikkerhed, Bekvemmeligt, Integration med 

eksempelvis Apple Pay, Swipe etc. 

Tabel 1 - Segmenter og motivationer 

 

Ud fra de resultater som jeg har fået ind fra respondenterne bæger det præg af hvor højt kendskab 

de har til de opstillede funktioner samt deres risikovillighed. Med risikovillighed ser jeg tydeligt i 
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resultaterne at respondenterne føler sig mindre komfortable omkring at have et smart jewellery som 

kan bruges ved betalinger eller overfaldsalarmer. Det vurdere jeg til at være drevet af to ting, første 

som består af et relativt lavt kendskab til de to løsninger, og andet punkt som vedrøre sikkerhed 

samt det data som man skal levere både i form af forbrugerens kreditkortoplysninger og samtidig 

åbne op for muligheden for at track folk, hvilket er en nødvendighed for at en overfaldsalarm vil 

være nyttig. De øvrige segmenter bæger derimod præg af at respondenterne har haft et højere 

kendskab til smart funktionen igennem eksisterende produkter på markedet. 

Pointen jeg vil frem til er at kendskabet til smart jewellery fra forbrugeren er begrænset, hvilket 

vurderes ud fra antallet af udbydere og markedsformen beskrevet under afsnit 2.3, samt den 

kvantitative undersøgelse som også indikere at der er lidt mere end én tredjedel som har et godt 

kendskab til smart jewellery24. Derfor vil motivationerne for køb af smart jewellery påvirkes da 

respondenterne primært vil fokusere på de produkter der findes nu, hvilket er noget PANDORA 

USA bør tage med i betragtning i den endelige strategiske markedsplan. 

 

3.1.1.3  Unmet needs 

I dette afsnit vil jeg inkludere de unmet needs som jeg har identificeret gennem min kvantitative 

analyse som værende barrier for at købe smart jewellery. Det her er et vigtigt punkt at forstå da det 

for en ny produktkategori som smart jewellery kan være medvirkende til at PANDORA USA kan 

finde det hul i markedet som i dag ikke bliver imødekommet af nuværende konkurrenter, og derfor 

kan være med til at etablere den nye produktkategori.  

De unmet needs som jeg har identificeret er udelukkende fundet ved at spørge respondenterne hvad 

der har holdt dem tilbage fra at købe smart jewellery, såfremt de ikke ejer et i dag. Havde jeg haft 

muligheden for at inddrage 100-200 respondenter til at rangere problemets vigtighed, hvor ofte det 

sker og eventuelle løsninger ville det have været det mest ideelle. Derfor vil jeg i denne opgave 

forudsætte at mine resultater fra den kvantitative undersøgelse vil være retvisende som 

identifikation for de unmet needs som totalpopulationen som ikke ejer et smart jewellery.  

 

Lidt mere end 50% af respondenterne ejer ikke et smart jewellery, og ud fra deres svar omkring 

hvad der afholder dem fra at købe et, står 2 punkter ud og udgør hver 1/3 af årsagen25. Kendskabet 

er en af årsagerne til at respondenterne ikke ejer et smart jewellery. Den næste tredjedel udgøres af 

kategorien ”other”, hvor kommentarer som ”hvad skulle jeg bruge det til?” og ”hvorfor skal jeg 

                                                 
24 Se bilag 4 
25 Se bilag 5 
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bruge det, når jeg har en smart phone?”. Denne form for afholdelse til produkter vurderer jeg til 

altid at ville eksistere, og måske det går lidt tilbage til det begrænsede kendskab til 

produktkategorien. Pris og Design rangere henholdsvis 3 og 4 af årsager for ikke at købe smart 

jewellery, baseret på den gruppe respondenter der ikke ejer et smart jewellery.  

Skulle man have gået yderligere i dybden med at forstå nogle af de unmet needs der er identificeret 

ville jeg have prioriteret Pris og Design for at forstå vigtigheden af disse relativt til hinanden, samt 

nogle af de mere underliggende punkter som jeg antager der vil ligge i begge.  

Ud fra de identificerede unmet needs tyder det på at PANDORA USA bør fokusere på øget 

kendskab til produktkategorien, pris og design, hvilket bør haves i baghovedet efter at have 

identificeret konkurrenterne på markedet. 

 

3.1.1.4  Delkonklusion 

Dette afsnit fungere som opsamling på kundeanalysen hvor fokus har været på at identificeret 

segmenter, motivationer for køb af smart jewellery samt unmet needs og argumentere for og imod 

de kendte segmenteringsstrategier. 

Der er blevet identificeret fire segmenter (Health & Wellbeing, Social Relations, Personal Style & 

Convinience) baseret på respondenternes prioritering af de forskellige smart-funktioner og dets 

fordele fra den kvantitative undersøgelse. Til hvert segment er de væsentligste motivationer for at 

købe smart jewellery opstillet i tabel 1. Slutteligt er der fundet et par unmet needs som kan 

summeres op til (i)kendskabsgrad, (ii)pris og (iii)design, som i dag afholder dem der ikke-ejer et 

smart jewellery fra at købe. Slutteligt er der under segmentering blevet argumenteret for og imod 

hvilken segmenteringsstrategi bør anbefales til PANDORA USA, og her er der i analyse-fasen en 

indikation af at fokus-strategien vil være den mest anbefalelsesværdige. 

 

3.1.2 Konkurrentanalyse 

I konkurrentanalysen vil mit fokus ligge i at identificere de umiddelbare direkte konkurrenter som 

der er på markedet for smart jewellery i USA, og ud fra områderne størrelse, vækst og indtjening, 

vil jeg vurdere deres styrke som til sidst vil blive opstillet i en konkurrentoversigt som summere op 

på den overordnede konkurrentanalyse. 

 

Til at identificere konkurrenterne har jeg valgt at bruge ”product-use associations”26 tilgangen, som 

vil sige at konkurrenterne er identificeret ud fra at produkterne er sammenlignelige i deres kontekst 

                                                 
26 Strategic Market Management, Global Perspectives; D.Aaker, D.McLoughlin, Kapitel 3, side 43 
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af hvad de bruges til. I dette tilfælde er konkurrenterne identificeret hvis de er tilstede på markedet i 

USA og tilbyder produkter som kan klassificeres som smart jewellery, som er defineret i min 

afgrænsning. 

Som beskrevet under afsnit 2.3 kan markedet for smart jewellery bedst betegnes som et heterogent 

marked med differentieret oligopol, og mit fokus i konkurrentanalysen vil derfor være på de 3 

største konkurrenter. Pr. d. 19/4 er jeg via Pebble’s egen hjemmeside27 blevet bekendt med at de har 

afviklet deres forretning og derfor ikke længere vil sælge smart watches, hvorfor de ikke vil blive 

analyseret i denne konkurrentanalyse og antallet af konkurrenter der udgør en stor markedsandel 

reduceres fra 4 til 3. 

Eftersom de største konkurrenter på markedet for smart jewellery primært udgøres af virksomheder 

som er kendt inden for tech-verden ser jeg det relevant at inddrage smykkevirksomheder som i dag 

kan betragtes som direkte konkurrenter til PANDORA USA, og til en vis grad er begyndt at 

introducere smart jewellery eller som jeg vurdere er af en størrelse som kunne gå ind på dette 

marked. 

Nedenstående figur 9 har til formål at afdække to ting, først og fremmest visualisere hvilke 

konkurrenter der vil blive inkluderet i analysen, og sekundært har jeg baseret på de enkelte 

konkurrenters kerneforretning og egen vurdering lavet en figur med fire kvadranter som inddeler 

konkurrenterne i hhv. ”Low Tech/Intelligent products” og ”Sports/Jewellery aesthetic”. Low 

Tech/Intelligent products beskriver i hvilken grad produktet indeholder smart-teknologi og igennem 

jewellery aesthetic mener jeg hvorvidt produktet føles og ligner et smykke sammenligneligt med de 

konkurrenters produkter som ligger i den høje ende af jewellery æstetik. Jeg mener figuren giver et 

godt overblik over de fire forskellige dimensioner som hver afdækkes i høj eller mindre grad af de 

enkelte konkurrenter. Som med konkurrenterne er PANDORA USA naturligvis også indsat i 

figuren. 

                                                 
27 https://www.pebble.com  

https://www.pebble.com/
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Figur 8 - Konkurrenterne på markedet for smart wearables 

 

3.1.2.1  Størrelse, vækst og indtjening 

I dette afsnit har jeg som udgangspunkt fokuseret på at finde informationer på de viste konkurrenter 

i figur 9. Informationerne er fundet via sekundærer datakilder, igennem virksomhedernes 

helårsregnskab for 2016. Det har været en prioritet at finde noget omkring konkurrenternes 

distribution, vækst inden for smart jewellery, indtjening samt i hvilket prisleje virksomhedens smart 

jewellery produkter ligger i. Den sidste dimension som jeg har inkluderet er hvilken 

produktkategori eller område som er virksomhedens kerneforretning, ud fra hvor størstedelen af 

deres omsætninger kom fra i 2016.  

 

Under denne analyse har det været nødvendigt at foretage nogle antagelser da ikke alt information 

har kunne findes på det niveau jeg ønskede. Det har ikke været muligt for alle regnskaber at 

identificere præcist hvad der kommer fra US, da de ikke bryder deres regnskaber ned på denne 

entitet, og derfor har jeg forudsat at deres resultat på koncern-niveau er repræsentativt for det 

amerikanske marked, trods den usikkerhed det giver at lave denne antagelse. Tilsvarende antagelse 

er også foretaget på produktkategorier da det ikke i hvert regnskab har været brudt ud på entitet. 

Da Swarovski ikke er børsnoteret har det ikke været muligt at finde tilsvarende information som på 

de øvrige konkurrenter. Dog ved jeg de ikke har smart jewellery i deres produktportefølje endnu, så 

min antagelse er kun relevant for EBITDA som jeg i opgaven vil antage ligger på samme niveau 

som de øvrige konkurrenter. 
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Det har ikke været muligt at finde frem til hvorvidt Samsung og Sony har offline butikker, men det 

vides i hvert fald at de har online-butikker. Trods at informationen står som ’not available’ (N/A) i 

figur 10, antager jeg at de har offline butikker i den videre opgave. 

Vedrørende noten omkring Swarovski i figur 10, blev jeg bekendt med at de valgte at trække sig fra 

lanceringen af deres smart watch på ubestemt tid i april måned28. De betragtes dog stadig som en 

mulig konkurrent, da jeg forventer de vil lancere deres produkt på et tidspunkt. 

 

 

Figur 9 - Konkurrentoversigt 

 

Det første som jeg bemærker fra analysen er at omsætningen for smart jewellery på tværs af 

konkurrenterne udgør fra 5% og nedefter, hvilket jeg synes hænger i meget god tråd med at det 

heller ikke er en kategori som er deres kerneforretning. Til det skal nok samtidig også knyttes en 

kommentar til at det stadig er en relativ ny kategori som en stor virksomhed som Apple først gik ind 

i, i 2015. 

Væksten indenfor kategorien har dog haft et fald i 2016, dog med Michael Kors med en moderat 

vækst på 3%. Selv beskriver Apple i deres årsrapport at de har skulle konkurrer med sidste års 

lancering af deres smart watch, hvilket har været medvirkende til den negative udvikling inden for 

kategorien. Sony med sine bemærkelsesværdige -33% fald i omsætning indenfor kategorien, 

skyldes efter eget udsagn en større omstrukturering som Sony har været i gang med et par år, 

hvilket også kan ses af deres årsrapport hvor tværs af alle produktgrupper går tilbage med godt -6%. 

                                                 
28 https://www.wareable.com/android-wear/swarovskis-smartwatch-for-women-is-indefinitely-

delayed-4098  

https://www.wareable.com/android-wear/swarovskis-smartwatch-for-women-is-indefinitely-delayed-4098
https://www.wareable.com/android-wear/swarovskis-smartwatch-for-women-is-indefinitely-delayed-4098
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Jeg har dog ved nærmere gennemgang af deres amerikanske e-commerce noteret at der ikke er 

nogle smart watches, hvilket kunne tyde på en eventuelt afvikling af kategorien når det 

sammenholdes med den meget negative udvikling i salget.  

Lønsomheden hos konkurrenterne ser dog rigtig sund ud, da niveauet konkurrenterne imellem 

ligger mellem 25-31%, hvilket vil sige at for hver $100 de omsætter for, tjener mellem $25-$31. I 

det her tilfælde har jeg valgt at fokusere på EBITDA som er indtjeningen efter OPEX, altså de 

operationelle omkostninger og før skatter og eventuelle afskrivninger, da det er et nøgletal som 

typisk er let tilgængeligt i årsrapporterne, og bliver brugt til at vurdere virksomhedernes 

overskudsgrad. En god overskudsgrad vurderer jeg også til at kunne indikere hvorvidt 

konkurrenterne har en finansiel styrke hvor penge kan kanaliseres ud i investeringer af enten 

research & development i form af produktudvikling, stærkere marketingkampagner eller udbygge 

distributionen. I det her tilfælde vurderer jeg samtlige konkurrenter til at have en stærk EBITDA.  

Kigger vi på henholdsvis repræsentation af kategorier indenfor smart jewellery og prissætning så 

viser den at det kun er smart watches som er udbudt hos alle konkurrenterne, og de koncentrere sig i 

nogenlunde grad omkring de samme prisgrupper $250-$350, med outliere som Samsung der har det 

lavest prissatte produkt, mens Apple er højdespringeren med $1499, som skyldes kombinationen af 

deres produkt sammen med et armbånd fra luksusbrandet Hermés. 

 

3.1.2.2  Delkonklusion 

Fra konkurrentanalysen syntes jeg at have analyseret mig frem til at der på markedet for smart 

jewellery findes områder som i dag ikke afdækkes af konkurrenterne. Her tænker jeg specielt på 

figur 10 som visualisere hvilket områder de identificerede konkurrenter i dag afdækker og hvilke de 

ikke gør. Mulighederne ligger især i det område hvor smykke æstetikken er høj, og hvor der er 

plads til intelligente produkter i form af smart jewellery. Konkurrenternes produktportefølje er 

fokuseret omkring smart watches, og prissætningen er meget ens. Der bør være mulighed for at 

kigge på andre mulige kategorier samt en prissætning som kan ligge lidt lavere end 

konkurrenternes. 

Kigger vi på truslerne har jeg kunne analysere mig frem til at produktkategorien hos konkurrenterne 

stadig udgør en relativ lille del af deres samlede forretning, og at der i 2016 har været en lille 

tilbagegang i salget, hvilket kunne tyde på en stigende konkurrence, da markedet for smart 

jewellery generelt er estimeret til at vokse, som beskrevet i afsnit 2.3. Konkurrenterne har dog en 

sund økonomi hvilket kan gøre sig udslagsgivende i den fremtidige investering i produktudvikling, 
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marketing indsats eller udvikling af distribution, hvilket PANDORA USA bør være opmærksomme 

på.  

 

3.1.3 Brancheanalyse 

Da jeg tidligere i opgaven under punkt 2.3 har belyst markedsstørrelsen samt markedsstrukturen har 

jeg valgt under brancheanalysen at fokusere på at analysere markedets attraktivitet. Til det ønsker 

jeg at inddrage Porter’s five forces(Porter’s). Udover inddragelse af Porter’s ønsker jeg at tage et 

kig på distributionskanalerne og identificere hvilken distributionsform der er mest brugt inden for 

smart jewellery og forstå hvad der driver den udvikling. Til sidst og som opsamling på 

brancheanalysen vil jeg opsætte key success factors samt strategiske grupper som er essentielle at 

tage med i betragtning i det videre arbejde med den strategiske markedsplan. 

 

3.1.3.1 Porters’ Five Forces 

Formålet med at inkludere Porter’s29, er som tidligere nævnt for at analysere mig frem til 

konkurrenceintensiteten samt markedets attraktivitet, hvilket vil danne grundlag for PANDORA 

USA’s fremtidige valg af strategi. Med en udvikling på 502% i perioden 2011-2016, er det min 

vurdering at denne analyse vil være meget usikker og derfor bør den genbesøges et år efter den er 

udformet da markedet muligvis vil have ændret sig. Samtidig vil jeg også nævne at jeg er bekendt 

med den begrænsning som der er i brugen af Porter’s model, da den kan betragtes som en meget 

statisk model som udelukkende giver en indikation af markedet nu og her, og ikke inkludere hvad 

der kan ske i fremtiden. I forhold til denne opgave og formålet med brancheanalysen vurdere at 

Porter’s vil være brugbar på trods af den begrænsning der er. Dernæst er jeg bekendt med at 

Porter’s er en model der er målrettet til business-to-business markedet, men jeg mener den også kan 

være brugbar i forhold til business-to-consumer markedet så længe betragtningsniveauet bliver 

afklaret for hver af de fem faktorer der leder til konklusionen af markedets attraktivitet. Følgende er 

betragtningsniveauet for hver af faktorerne:  

Truslen fra nye udbydere = Konkurrenter til PANDORA USA 

Kundernes forhandlingsstyrke = Forbrugere i USA 

Leverandørernes forhandlingsstyrke = leverandører/udbydere af smart-teknologi løsninger 

Truslen fra substituerende produkter = Produkter inden for smart-teknologi 

Konkurrenceintensiteten = Intensiteten ud fra de identificerede konkurrenter samt markedsformen 

                                                 
29 Strategic Market Management, Global Perspectives; D.Aaker, D.McLoughlin, Kapitel 4, side 68 
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3.1.3.1.1 Truslen fra nye udbydere 

Truslen for at der kan komme nye udbydere skal vurderes ud fra tre punkter som går på barrierene 

for at komme ind på markedet ud fra hvad der skal investeres i form af teknologi, distribution og 

den generelle markedsudvikling og den teknologiske 

Ud fra de konkurrenter som er vist i figur 9 er det interessant at betragte de to forskellige strategiske 

tilgange der er til at gå ind på markedet, fra Michael Kors der selv designer, men benytter Googles 

Android teknologi, hvorimod Apple selv har in-house teknologi og design. Afhængig af valget af de 

to tilgange rejser der sig forskellige problemstillinger og muligheder i markedet. For denne opgave 

er det mest relevant at kigge på det afgrænsede målmarked jf. figur 4. Ved at konkurrenter på 

markedet for smart jewellery ikke er afhængige af egen udvikling af smart-teknologi, er det med til 

at reducere omkostningerne for at komme ind på markedet, specielt er der ikke samme form for 

udviklingsomkostninger samt man ikke binder faste omkostninger i investering i organisationen for 

at sikre man har kompetencerne. I forlængelse af det må exit cost også betragtes som værende 

lavere da man ikke har kapital bundet i de nævnte områder. Distributionsformen vil jf. 

afgrænsningen være online og concept-stores som har en betydning for hvilken investering der skal 

ligges i at udvikle distributionen samt ejerskabet af butikkerne, altså er det egne ejede butikker eller 

er det franchise-tager. Ejerskabet er med til at påvirke hvilken størrelse af kapital der skal investeres 

og de risici det medføre og påvirker exit barriers. Den sidste er en betragtnings ud fra 

markedsudviklingen inden for smart wearables, som tidligere nævnt er steget 502% i perioden 

2011-2016, hvilket ud fra min egen vurdering bør kunne forklares ved en øget interesse for dette 

marked samt konsekvensen af den teknologiske udvikling.  

Ud fra ovenstående vurdere jeg at truslen for at nye udbydere vil komme ind på markedet vil være i 

niveauet imellem høj og lav, og områder som distribution samt produktdifferentiering vil være 

vigtig for at reducere den trussel. 

 

3.1.3.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

I forhold til kundernes forhandlingsstyrke vil det blive betragtet ud fra et forbruger perspektiv i 

denne sammenhæng. Især produktets vigtighed, koncentrationen af kunder samt hvilket behov 

produktet dækker, er væsentlige at vurdere i forhold til kundernes samlede forhandlingsstyrke. 

Hvad angår produktets vigtighed er det væsentligt at produktet tillægges funktioner som dem der er 

blevet brugt i den kvantitative undersøgelse, hvilket er med til at øge vigtigheden af produktet. 

Eftersom markedet stadig kan kategoriseres som differentieret oligopol, er der fortsat tale om færre 

konkurrenter end ved monopolitisk konkurrence, og udbuddet af produkter dermed begrænset, 
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hvilket efter min vurdering er medvirkende til en lavere forhandlingsstyrke. Hvis vi kigger på 

gennemsnits udsalgsprisen for wearables30 hvor smart jewellery ligger i, så synes jeg også man kan 

tolke at den er drevet mere ud fra en begrænset konkurrence på markedet og kan indikere en lav en 

lav forhandlingsstyrke da markedet ikke har været udsat for et prispres og forbrugeren har ikke 

kunne finde alternativer til lavere pris. 

Med de nuværende forhold betragter jeg kundernes forhandlingsstyrke som lav. Jeg ser det dog 

relevant at komme med et bud på hvordan udviklingen vil være, da det går i tråd med at distribution 

og produktudvikling vil være vigtig. Min vurdering er at teknologien omkring smart jewellery vil 

modne, hvilket vil betyde at gennemsnits udsalgsprisen vil falde og kombineret med at truslen for 

nye udbydere kommer ind på markedet er høj, betyder det at kunderne vil opleve en stigende 

forhandlingsstyrke. 

 

3.1.3.1.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Kombinationen af den definerede markedsstruktur samt det valgte målmarked under technologies i 

afsnit 2.2 som er outsourcing af tech-løsning og in-house branding forventes at have en påvirkning 

på leverandørernes forhandlingsstyrke. 

Ud fra de identificerede konkurrenter i konkurrentanalysen, har jeg fundet frem til at de 

konkurrenter som ikke selv har in-house tech-løsning som eksempelvis Michael Kors og 

Swarovski31 indgået i et partnerskab med virksomheder som Google og Fitbit som levere 

software/tech-løsningen. Det er min vurdering at virksomheder som ikke selv kan levere tech-

løsningen vil bruge etablerede leverandører så eksempelvis Google og Apple, da de har 

ressourcerne til at supportere software delen samt udvikling af den, og samtidig virksomheder som 

er kendt for at være på forkant med hvad forbrugeren ønsker. Derudover er kendte navne som 

leverandører også en oplagt mulighed som unique selling propositions mod forbrugeren. Ved at 

begrænse sig til antal af leverandører samt størrelsen af de nævnte har det en indflydelse på 

leverandørernes forhandlingsstyrke som jeg vil vurdere til at være høj. 

 

3.1.3.1.4 Truslen fra substituerende produkter 

Udviklingen af teknologien udgør i høj grad en trussel samt det manglende kendskab til den udgør 

en trussel. Kendskabet til teknologien var en af de unmet needs der blev identificeret under 

segmenteringen. Det kan naturligvis ligge i at forbrugeren ikke har forstået hvad de skal bruge 

                                                 
30 Se bilag 3 
31 http://www.bangkokpost.com/archive/swarovski-maker-of-all-things-bejewelled-tries-on-a-

hoodie/1111145  

http://www.bangkokpost.com/archive/swarovski-maker-of-all-things-bejewelled-tries-on-a-hoodie/1111145
http://www.bangkokpost.com/archive/swarovski-maker-of-all-things-bejewelled-tries-on-a-hoodie/1111145
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smart jewellery til, hvilket var en af de andre årsager til at nogle respondenter ikke havde købt 

smart jewellery, men det kan også være en konsekvens af en stor udvikling inden for teknologien 

som gør at forbrugeren har svært ved at følge med, eller måske venter på noget bedre kommer og 

teknologier modnes. De substituerende produkter som vedrører markedet for smart jewellery ser jeg 

størst for at være eksisterende produkter, hvilket skyldes at forbrugeren ikke ser værdien i smart 

jewellery. Eksempelvis hvis de vælger at holde sig til de traditionelle smykker, hellere vil have et 

fysisk kreditkort end i et smykke, holder fast i deres løbe ur kontra det der er integreret i et smykke. 

Når det er sagt tror jeg altid det vil være en trussel fordi teknologien og kategorien er relativt 

ukendt. Derfor ser jeg den største trussel for at være smart-phone som et eller andet sted kan dække 

mange af de samme behov. Jeg vurder dog at kan man lave smart jewellery som et komplementært 

produkt så kan man reducere truslen.  

Ud fra ovenstående vurdere jeg truslen for substituerende produkter til at være i niveauet imellem 

høj og lav. 

  

3.1.3.1.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Det er efterhånden nævnt flere gange i opgaven at markedsstrukturen for markedet for smart 

jewellery er differentieret oligopol som bedst kan kendetegnes ved få konkurrenter, og nogle af 

disse med stor markedsandel. Det har en vis indflydelse på hvor besværligt det kan være at komme 

ind på markedet, da det kræves at man formår at differentiere sig fra de store konkurrenter. Udover 

markedsstrukturen skal konkurrentoversigten i figur 9 også tages med i betragtning da den giver et 

overblik over hvor mulighederne er og hvad forskellene mellem konkurrenterne er i forhold til 

design og brugen af teknologien. Formår virksomheder at drage fordel af det område som 

kombinere design æstetik og smart teknologi så vurdere jeg konkurrenceintensiteten til at være lav, 

og dermed er der mulighed for virksomheder at skabe profit ved at gå den retning. 

 

3.1.3.1.6 Delkonklusion 

Baseret på Porter’s analyse angående markedets attraktivitet har jeg lavet et skema hvori hver af de 

fem faktorer bliver bedømt i forhold til lav og høj. Scoren lav vil have den mest positive indflydelse 

på markedets attraktivitet mens det modsatte er gældende for scoren høj.  
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Figur 10 - Porter's score af markedets attraktivitet 

 

Som det fremgår af figur 11, så kommer den vægtede score in på 1,8, hvilket vil sige at markedet 

for smart jewellery kan betragtes som værende attraktiv.  

De umiddelbare trusler ligger her i leverandørernes høje forhandlingsstyrke som kan være med til at 

påvirke profitten på markedet. 

Mulighederne ligger især i kundernes forhandlingsstyrke samt konkurrenceintensiteten, hvor 

mulighederne ses i at tage markedsandele og ved at etablere sig på markedet skabe profit. Som 

nævnt gennem analysen vil en vigtig del for virksomheden der ønsker at gå ind på dette marked 

være produktdifferentiering, design og smart teknologi og at indgå det rette partnerskab med smart 

teknologi leverandører som kan være medvirkende til at reducere truslen fra nye udbydere og/eller 

truslen af substituerende produkter.  

 

3.1.4.1  Distribution 

Distributionen vælger jeg at analysere da det at have en forståelse af markedets distributionskanaler 

vil have en indflydelse på valget af distribution i den strategiske analyse. Jeg har i analysen lagt 

vægt på at finde ud af hvordan distributionen er i dag, samt hvordan den vil være i fremtiden. Det 

har kun været muligt at finde distributionssplittet på wearables, active og smart wearables 

kombineret, og jeg vil derfor antage at den sekundære data er retvisende for smart wearables, 

eftersom den kategori også udgør mere end 80% af omsætningen32. Som det ses af figur 12 er data 

fra 2015 og jeg antager derfor at data er retvisende for distributionen i 2017. 

                                                 
32 Se bilag 2 
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Figur 11 - Distributionssplit samt CAGR for wearables i USA, kilde EUROMONITOR 

 

Som figur 12 viser står internet handel for tæt på 50% af omsætningen, og var samtidig også den 

distributionskanal der oplevede den største stigning med en CAGR på 282%. Den næststørste 

distribution var gennem kanaler/butikker som forhandler elektronik som stod for godt 40% af 

omsætningen samt den næststørste CAGR med 248%. Det overrasker mig ikke at internet ligger 

højest, men at elektronik handel kommer ind som nummer 2 var umiddelbart ikke forventet. Men 

det skal nok ses i lyset af at kigge på top 3 konkurrenter, Apple, Sony og Samsung fra afsnit 2.3 

som jeg vurdere til at bidrage både til internet og elektronik distributionskanalen.  

En anden dimension som er betydende for at man skal tage denne analyse som indikativ og ikke 

konkluderende, er at den ikke er brudt ned på køn, altså hvor vil kvinder shoppe smart jewellery, og 

samtidig giver interne analyser som jeg har fået fat på indikationer om at virksomheder som FitBit 

(activity wearables) har en overvægt af mandelige forbrugere. Hvis der er en overvægt af mandelige 

forbrugere der udgør wearables vil det have en indflydelse på ovenstående figur, og vise sig at være 

anderledes for kvinder. Når det er sagt så handler det jo om at møde forbrugeren der hvor 

forbrugeren befinder sig, og ud fra at betragte de to distributionsformer, så giver internettet 

mulighed for at komme bredt og hurtigt ud både med produkt og markedsføring, mens 

distributionen gennem elektronikforhandlerne øger muligheden for at give den personlige 

rådgivning/specialist hjælp, men forlanger også at brands har et øget fokus på hvordan produktet 

pakkes ind. 

På baggrund af ovenstående vil det være min anbefaling til den videre analyse og i den strategiske 

markedsplan at der i betragtningen og valg af distribution udover ovenstående analyse også 

inddrages hvilken distribution der vil være rigtig for virksomheden i forhold til beskytte sit brand og 

produkt samt hvordan man bedst bevare kontrollen af sit brand, men stadig møder forbrugeren der 

hvor hun shopper.  
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3.1.4.2 Key Success Factors 

Som en del af brancheanalysen og konkurrencesituationen finder jeg det relevant at kigge på de key 

success factors (KSF) som har stor betydning for virksomhedens succes på markedet for smart 

jewellery på lang sigt. KSF’er kan opdeles i to niveauer hvilket er strategic necessities som er de 

KSF som er nødvendige for overhovedet at gøre sig gældende på markedet, mens strategic strenghts 

er dem som kan være med til at skabe midlertidige konkurrencemæssige fordele. 

 

Strategic necessities  

Distribution: At møde forbrugeren der hvor forbrugeren befinder sig er en nødvendighed, og ud fra 

analysen vedrørende distributionen er det som bekendt nødvendigt med distributionskanaler som 

dækker online såvel som fysiske butikker.  

 

Software/smart-tech løsning: Produktet skal have en nytteværdi for forbrugeren, ellers risikere det 

at have en kort eksistens hvis produktet ikke er nogen berettigelse. Berettigelsen skabes gennem 

smart teknologien som er en nødvendighed for at konkurrer på dette marked. Dernæst vurdere jeg 

også det er vigtigt at virksomheder etablere et partnerskab med en etableret og kendt leverandør af 

smart-teknologi løsninger. 

 

Markedskendskab: At have den nødvendige indsigt i markedet i forhold til forbrugeren samt 

kendskabet til det kulturelle klima er alfa og omega for at sikre virksomheden lykkes med at 

etablere sig på dette marked. 

 

Strategic strenghts 

Pris: Prisen kan være et af de parametre-mix som der kan være med til skabe konkurrencemæssige 

fordele. Ud fra de identificerede konkurrenter tyder deres prismix inden for deres respektive smart 

jewellery portefølje at de er ligger meget tæt på hinanden, og ud fra den definerede markedsstruktur 

kan prisen være en afgørende ting at udfordre de etablerede/store konkurrenter på. Sideløbende kan 

det være en naturlig udvikling som teknologien også modnes.  

 

Produktdifferentiering/Design: Dette punkt ser jeg som et af de væsentligste og der hvor der er  
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mange muligheder for at udnytte det umiddelbare ’gap’ der som der er opstået når man kigger på 

konkurrenter der tilbyder produkter som har en æstetik der er mere fokuseret på sport kontra det 

smykke æstetiske. 

 

Marketing kommunikation: Årsagen til at dette punkt ses som en strategisk styrke er vigtigheden af 

at forstå hvilket segment man henvender sig til, hvordan man får fat i dem samt hvordan man kan 

øge kendskabsgraden af denne produkttype hos dem.  

 

Jeg er bekendt med at KSF’er er midlertidige og kan gøres irrelevante af konkurrenter hvis ikke 

virksomhederne følger op på udviklingen eller hvis andre markedsvilkår ændringer sig af 

forskellige årsager. Jeg har i nedenstående tabel forsøgt at komme med bud på hvordan de KSF’er 

som indgår i strategic strenghts kan udvikle sig, hvilket kan bruges i som input i den strategiske 

markedsplan og i afsnittet omkring scenarieanalyser. 

 

Key Sucess Factors Ændringer 

Pris 
- Prispres grundet større konkurrence/flere konkurrenter 

- Øget kostpriser grundet højere forhandlingsstyrke 

Produktdifferentiering/Design 
- Ny teknologi 

- Overcrowding (konkurrenter/produkter) 

Marketing kommunikation 

- Ændringer i segmenter 

- Kendskabsgrad til produktkategori stiger ikke som 

forventet 

Tabel 2 - Strategic strengths KSF'er 

 

3.1.4.3 Strategic groups 

Strategic groups vælger jeg at inkludere da jeg ved at gruppere konkurrenterne kan være med til 

identificere sammenhæng hos konkurrenterne som vil være gavnligt til at finde steder hvor det er 

muligt at differentiere sig. Figur 9 har jeg brugt under konkurrentanalysen, men den kan faktisk 

også bruges i denne sammenhæng, hvilket jeg derfor vælger at gøre. Figuren placerer 

konkurrenterne ud fra to dimensioner som er type af æstetik og produkt intelligens/teknologi. Som 

tidligere nævnt så er det tydeligt ud fra figuren at der er to grupperinger, én som har intelligente 

produkter med et sport æstetisk design og én hvor produkterne kan kategoriseres som Low Tech, 

men med et smykke æstetisk design. Da jeg risikerer at gentage mig selv fra konkurrentanalysen, vil 
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jeg ikke bruge mere plads på at kommentere de strategiske grupper, andet end jeg vil gentage mit 

synspunkt ud fra figur 9 som jeg synes tydeligt illustrere de muligheder som der er for at gå ind på 

smart jewellery markedet for virksomheder som kan levere et produkt som har et smykke æstetisk 

design. 

 

3.1.5 Omverden 

3.1.5.1PEST 

Jeg vil som den sidste del i den eksterne analyse af markedet for smart jewellery inddrage en 

omverdens analyse igennem PEST -modellen33, som vil lægge vægt på at identificere de 

makrotrends som kan påvirke markedet, men som virksomheden ikke har mulighed for at påvirke. 

Jeg har taget et valg om ikke at inkludere miljø (E) og juridisk (L) faktorer, da jeg har vurderet de 

ikke har en afgørende relevans for denne opgave. Man kan diskutere hvorvidt juridiske faktorer kan 

have en indflydelse, men i min opgave vælger jeg at antage at eventuelle ændringer heraf vil have 

indflydelse på samtlige virksomheder på markedet, og ikke påvirke markedet negativt.  

Jeg vil efter omverdens analysen komme ind på de strategiske usikkerheder, efterfulgt at en scenarie 

analyse. 

 

3.1.5.1.1 Politiske forhold 

Præsidentvalg – Valget af Donald Trumph som præsident i USA vurderes at indebære en vis form 

for usikkerhed, trods det faktum at den valgte præsident menes at kunne styrke USA, vurderes det 

fra bl.a. Investorview34, hvor især industri, råvarer samt finanssektoren vurderes at få stort gavn af 

valget af præsident, hvilket jeg formoder kan have en positiv påvirkning på forbruget. 

Usikkerheden ligger i hvilken konsekvens de nye tiltag vil have for det samlede USA og om landet 

vil blive rigere, hvordan det rammer den enkelte forbruger både målt på indkomst, forbrugertillid og 

det indre marked, hvilket leder til helt essentielle spørgsmål som er hvordan det vil påvirke 

forbruget og derigennem konkurrencesituationen. 

 

Produktion – Donald Trumph har igennem udtalelser i medierne udtrykt ønske om et stærkere 

USA, og at landet skal producere væsentlig flere produkter selv versus at købe det oversøisk. 

Specielt Asien har været i fokus, da mange lande i vesten nyder godt af de lave 

                                                 
33 P.Kotler, K.Keller, M.Brady, M.Goodman, T.Hansen: Marketing Management 2nd Edition, 

Kapitel 5 
34 http://www.investorview.dk/article/en-uge-efter-trumps-sejr--hvad-sker-der-med-aktierne  

http://www.investorview.dk/article/en-uge-efter-trumps-sejr--hvad-sker-der-med-aktierne
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produktionsomkostninger, på tværs af industrier her b.la. elektronik. Donald Trumph har af flere 

omgange truet med at tillægge tarif på vare importeret fra Kina, og af en artikel fra Forbes35, 

fremgår det at Apple i sommeren 2016 har undersøgt mulighederne for at flytte produktionen fra 

Asien til USA. Som det fremgår af artiklen rejser der sig to essentielle udfordringer i Apples’ 

tilfælde hvilket er øget produktionsomkostninger og lavere fleksibilitet i eventuel skallering af 

produktion. Dette er et eksempel på hvilken situation Apple står i, men jeg antager at det er en 

situation som kan overføres til branchen generelt.  

Usikkerheden her ligger i hvilken konsekvens det vil have for forbrugeren såfremt virksomhederne 

enten placere produktionen i hjemlandet, og acceptere en højere økonomisk risiko og omkostninger, 

eller acceptere de ekstra omkostninger i form af tariffer. Det er utænkeligt at de ekstra 

omkostninger ikke bliver sendt videre til forbrugeren igennem højere priser. Samtidig må 

internationale virksomheder også være betænkelige omkring hvilke konsekvenser det kan have for 

dem at gå ind på det amerikanske marked og påvirkningen af konkurrencesituationen. 

 

Selskabsskat – I april måned i år annoncerede Donald Trumph at han var klar til at sænke 

selskabsskatten betragtelig i USA36. Det er naturligvis ikke sikkert at det sker, blot fordi det 

annonceres, men skulle det ske kunne det gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig på 

det amerikanske marked ved oprettelse af salgsselskabet, og for nuværende virksomheder på 

markedet ville en reducering af selskabsskatten øge muligheden for at kanalisere de penge ud i 

marketing eller produktudvikling. Usikkerheden ligger her i hvordan det vil påvirke 

konkurrencesituationen, og vil den i så fald øges.  

 

Data – I behandling af personlig data indgår som ofte med en vis form for usikkerhed som følge af 

politiske tiltag, og hvorvidt virksomhederes brug af den viden til kommerciel brug kan blive 

begrænset i fremtiden. Specielt drevet af et samfund hvor deling af data ses som normalen, men 

også hvor mange mennesker er usikker på hvad det egentlig bliver brugt til og et fortsat ønske om at 

vogte om privatlivet.  

Smart jewellery bør betragtes som et levende produkt igennem sine funktionalitet, og data er af 

ekstrem stor vigtighed for brugervenligheden og tilpasningen af produktet. 

                                                 
35 http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/11/22/why-its-unlikely-that-apple-will-

move-iphone-production-to-the-u-s/#68a41a8f2fd7  
36 

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/343931/trump_vil_sende_usas_selskabsskat_i_frit_fald_la

nder_under_dansk_niveau.html  

http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/11/22/why-its-unlikely-that-apple-will-move-iphone-production-to-the-u-s/#68a41a8f2fd7
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/11/22/why-its-unlikely-that-apple-will-move-iphone-production-to-the-u-s/#68a41a8f2fd7
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/343931/trump_vil_sende_usas_selskabsskat_i_frit_fald_lander_under_dansk_niveau.html
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/343931/trump_vil_sende_usas_selskabsskat_i_frit_fald_lander_under_dansk_niveau.html
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3.1.5.1.2 Økonomiske forhold 

Økonomisk udvikling – Mod 2020 estimeres USA til at stige med ca. 1,5%37(GDP) pr. år. Det er 

en væsentlig mindre vækst end årerne 2014-2015 hvor USA oplevede en vækst på 2,6%. Det vil 

specielt være en voksende disponibel indkomst samt et forbedret boligmarked som vil støtte den 

estimerede vækst mod 2020. Dog er der stor usikkerhed omkring, hvis og hvornår den amerikanske 

centralbank varsler en renteforhøjelse, hvilket påvirker det finansielle marked og danner grundlag 

for usikkerhed omkring den økonomiske udvikling. Dog vurderes det at en renteforhøjelse vil være 

et signal omkring en styrket amerikansk økonomi. 

Trods den lavere estimerede GDP på 1,5%, så er den øgede disponible indkomst en positiv 

indikator for forbruget, hvilket også estimeres til at vokse med 2,3% mod en realiseret vækst på 

3,4% i 2015. Forbruget estimeres til at vokse med 1,8% pr. år mod 2030. 

 

Indkomst distribution udvikling – Indkomstfordelingen i USA er interessant at tage med i 

betragtning da det i høj grad vil påvirke vores målgruppe afhængigt af udviklingen. Ud fra en 

betragtning af hvilke aldersgrupper har den højeste indkomst baseret på 201538 , er det tydeligt 

aldersgruppen 50-54 år har den højeste gennemsnitlige indkomst. Kigger vi på udviklingen mod 

2030 vil +65 år være den aldersgruppe som har den højeste gennemsnitlige indkomst. Trods den 

udvikling er det interessant at observere aldersgruppen 23-35 som qua sin høje gennemsnitlige 

indkomst og antal personer holder et stort potentiale på massemarkedet. Udover at kunne 

konkludere at USA vil opleve at få en ældre del af befolkningen som udgør den største del af 

indkomsten, kan det også konkluderes at USA vil få en større del af befolkningen som har en årlig 

indkomst større end $150.000. 

 

3.1.5.1.3 Sociokulturelle forhold 

Aldersudvikling – Siden år 2000 er gennemsnitsalderen steget fra 35,4 år til forventeligt 38 år i 

2016. Stigningen i gennemsnitsalderen er estimeret til at fortsætte mod 2030, hvor man forventer 

den vil være ca. 40,3 år. Aldersfordelingen for kvinder estimeres at stige betragteligt i 

aldersgruppen ca. 25-45 år og +65 år, mens der forventes et fald i aldersgruppen 50-60 år39.  

                                                 
37 Euromonitor – USA country profile 
38 Se bilag 8 
39 Se bilag 9 
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Det forventede befolkningstal i 2030 vil være 360 mio., hvilket svare til en vækst på 11,9%40 fra 

2015. Det estimeres at mere end 50% af væksten vil være drevet af immigranter fra Mexico. 

Ser vi på den generelle vækst i befolkningen på tværs 

af køn har den en interessant udvikling.  

Især aldersgruppen +65 år, vil mod 2030 opleve en 

ekstrem vækst. Den gruppe med næst højest vækst er 

30-49 som også tidligere blev beskrevet som en 

gruppe med høj indkomst. Grundet udviklingen, især 

i +65 år gruppen, er det forventet at sundheds-og 

medicinalsektoren vil opleve en høj vækst. ’Leisure’ 

samt kommunikation er forventet at ligge på en vækst 

på over 2% frem mod 2030, sammen som for 

perioden 2010-2015. Usikkerheden i form af 

udviklingen i befolkningsvæksten er hvorvidt den 

tilvækst der er estimeret vil påvirke målgruppen for smart jewellery, og om det skal tages med i 

betragtning i den strategiske plan. 

 

Hvor er forbrugeren – Kigger vi på befolkningsmix-% på tværs af to dimensioner, 1) 

landdistrikter og 2) urbane områder (større byer), så er der en klar overvægt af befolkningen 

bosiddende i de større byer, hvilket i 2015 var 83,3%. Det forventes at dette tal vil vokse til 86% i 

2030, mens landdistrikterne vil opleve et fald på 6,1%. 

Holdes det op imod hvilke regioner der har det højeste forbrug så udgjorde Californien, Texas og 

New York midt mere end en fjerdedel af det samlede forbrug i 201541. Den disponible indkomst i 

de urbane områder er over 25% højere end i landdistrikterne. Dette vil være en vigtig information at 

tage med når distributionen skal planlægges.  

 

Hvad søger kunderne – Ud fra interne dokumenter42 som viser megatrends, trends som gerne har 

en levetid på +5 år, fremgår det tydeligt hvor meget teknologien vil have en indflydelse på hvad og 

hvor hurtigt forbrugeren vil tilpasse sig til den nye teknologi, specielt tænker jeg her på ”tech 

adoption” og ”artificial intelligence”. Jeg synes det er interessant hvis forbrugeren gennem ”tech 

                                                 
40 Euromonitor – USA in 2030 The Future Demographic 
41 Euromonitor – Income & Expenditure USA 
42 Se bilag 10 

Figur 12 - Estimeret befolkningsvækst i USA mod 2030, 

kilde Euromonitor 
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adoption” er meget mere åbne over for nye teknologier, hvilket både kan være positivt, men også 

negativt. Positivt i den forstand at forbrugeren hurtigt vil springe ud i noget nyt, og virksomheder 

ikke skal nedbryde den barrier, en barrier som typisk er den største inden for innovation, frygten for 

at prøve det ukendte. Negativt i den forstand at det for virksomheder kan være svært at fastholde 

kunder, hvis mand ikke formår at imødekomme deres behov eller udvikle teknologien. 

Ud fra makro forbruger trends set i forhold til ’smart wearables’ kan jeg udlede at nedenstående 

forbruger trends er væsentlige for virksomheder at tage med i betragtning i den strategiske 

markedsplan og produktudvikling: 

- ’Creation, choice & customisation’ -> forbrugeren ønsker selv at vælge og have indflydelse 

- ’Self expression & sharing’ -> forbrugeren vil opfattes som speciel og ønsker anerkendelse  

- ’Community building & ecosystems’ -> forbrugeren ønsker at finde et sted at høre til og 

sammenhold 

- ’Always on, trial & ease of use’ -> forbrugeren skal motiveres og så skal det være let at 

bruge 

 

3.1.5.1.4 Teknologiske forhold 

Hyppig udskiftning i trends – En af de store usikkerheder og/eller risici i forhold til teknologien 

vil være skift i forbrugertrends som vil kunne gøre teknologien og produkterne irrelevante. Smart 

jewellery kan ud fra markedets udvikling beskrevet under afsnit 2,3 betragtes som et stadigt nyt 

marked under udvikling. På trods af at markedets fortsatte muligheder og en estimeret CAGR på 

11% frem mod 2020, bør der være stor fokus rettet på at forstå hvordan forbrugeren benytter 

teknologien og hvordan konkurrerende virksomheder agere på markedet. 

 

Substituerende teknologi – Trods den estimerede vækst nævnt ovenfor, så vil det være utopi at 

teknologien ikke vil forbedres og fornyes i form af inkremental eller radikal innovation, og 

sandsynligheden for at teknologien kun bliver mere smart, vurdere jeg til at være høj, hvis vi kigger 

på seneste års udvikling inden for smart teknologi. Usikkerheden inden for dette område kan 

bestemt kategoriseres til at være høj. 

 

Research & Development (R&D) udvikling – USA forventer at styrke infrastrukturen i specielt 

de urbane områder de kommende år, heraf også det teknologiske område43. At der er fokus på netop 

                                                 
43 Euromonitor – USA Country Profile, side 4 
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dette område vurderes at være essentielt for at sikre de bedste betingelser for virksomheder kan 

udvikle produkter som understøttes af den pågældende infrastruktur. Hvis dette mangler risikerer 

det at besværliggøre introduktion samt fremtidigt fodprint på markedet. Dette bør samtidig også 

indgå i virksomhedens planlægning af distribution, da der ikke er meget værdi i at have produkter 

geografiske steder som ikke understøtter teknologien. 

 

3.1.5.2 Strategiske usikkerheder 

I det følgende afsnit vil jeg kategorisere de strategiske usikkerheder som er identificeret gennem 

PEST-analysen. Kategoriseringen vil ske baseret på to dimensioner som er ”Impact” og 

’’Immediacy”44.  Pointen med at gruppere de strategiske usikkerheder i modellen, er at identificere 

hvilke der bør tages hensyn til i den strategiske markedsplan samt hvilke der ikke nødvendigvis har 

så høj en prioritet at det vil have en indflydelse på strategien. 

 

 

Figur 13 - Gruppering af strategiske usikkerheder ud fra eksterne makroforhold på smart jewellery markedet i USA 

 

Ud fra grupperingen af de strategiske usikkerheder i figur 14 mener jeg at de forhold som kræver 

størst analyse og fokus for virksomheden er de punkter som står i felt 2, da det er forhold som kan 

                                                 
44 Strategic Market Management, Global Perspectives; D.Aaker, D.McLoughlin, Kapitel 5, side 94 
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påvirke smart jewellery markedet. Det vil være min anbefaling at der udvikles strategier for hver af 

disse og at det bliver inkluderet i den strategiske markedsplan. 

De usikre forhold som er placeret i felt 1 og 4 vil også kunne påvirke markedet i højere eller mindre 

grad, men de vurderes ikke at være lige så vigtige som de forhold i felt 2. Virksomheden bør 

udvælge forhold i felt 1 som der kan lave handlingsplaner i tilfælde af der sker ændringer på dette 

punkt. 

Forholdene i felt 3 vurdere jeg ikke som en stor trussel, og derfor er det min anbefaling at de blot 

monitoreres, da de stadig kan påvirke markedet, dog efter min vurdering i en lille grad. 

 

3.1.5.3 Scenarie-analyse 

Ud fra de strategiske usikkerheder som er blevet identificeret i ovenstående afsnit vælger jeg her at 

lave en scenarie analyse af de usikkerheder som har størst sandsynlighed for at ske og som vil have 

den største indflydelse på forretningen, se figur 14 felt 2. Som led i modellen giver jeg også mit bud 

på hvad PANDORA USA kan lave af reaktion på de eventuelle ændringer der kan ske ud fra de 

strategiske usikkerheder. De reaktioner som bliver nævnt i nedenstående tabel bør tages med i 

betragtning i strategidelen. 

 

Strategisk usikkerhed Ændring Reaktion 

Substituerende teknologi Ændring i teknologi Investering i teknologi og 

organisationens evne til at 

reagere på nye eller ændrede 

trends – sikre en agil 

organisation 

Hvad søger forbrugeren Ændrede makrotrends og 

hyppigt skiftende trends 

Invester i organisationens evne 

til at identificere, følge og 

reagere på ændrede 

forbrugertrends 

Urbanisering Mindre landdistrikter bliver 

irrelevante, og kun de store 

byer kan tiltrække kunder i 

butikker 

Tilpas distribution og 

intensiver udvikling af internet 

som distributionskanal samt 

tilpas marketing 

kommunikation derefter 
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R&D udvikling Udvikling i infrastruktur er 

underudviklet kontra 

teknologiudviklingen i nogle 

dele af landet 

Sikre partnerskab med stor 

smart teknologi leverandør 

som kan være med til at 

skubbe 

infrastrukturudviklingen, 

eksempelvis Apple eller 

Google. 

Tabel 3 - Mulige scenarier og reaktion for PANDORA USA på strategiske usikkerheder 

 

 

3.1.5.4 Delkonklusion 

Ud fra PEST-analysen og de strategiske usikkerheder har det været muligt at identificere de 

muligheder og trusler som eksistere når vi kigger på makrofaktorerne. 

Af muligheder kan nævnes: Forbruger trends skabt igennem megatrends, Urbaniseringen og heraf 

udvikling i R&D samt den forventede stigning i privatforbruget. 

Af trusler bør navnes: Substituerende teknologi, hyppige skift i trends, øget gennemsnitsalder, samt 

eventuelt produktion i USA/eller pålægning af tariffer. 

 

3.1.6 Afrapportering kvantitativ analyse 

I dette afsnit vil jeg fremlægge de resultater som er kommet frem igennem den kvantitative 

undersøgelse. Frekvenstabellerne vil være vedlagt som bilag i denne opgave45. Den primære årsag 

for valget af denne type survey var at få en masse respondenter. Det viste sig dog som en svære 

opgave end først antaget da den amerikanske organisation begrænsede udsendelsen af 

spørgeskemaet grundet usikkerhed hvorvidt information omkring en eventuelt lancering af smart 

jewellery ville komme ud fra organisationen. Grundet dette er antallet af respondenter meget lav, og 

det er med til at gøre reliabiliteten og derigennem validiteten meget lav. Derudover viser 

svarprocenten på tværs af aldersgrupperne en uligevægt i forhold til populationen, hvilket også har 

en negativ påvirkning på validiteten og reliabiliteten. For opgavens skyld og det videre arbejde 

antages det dog at dette billede er retvisende for markedet for smart jewellery i USA. 

Respondenter som ikke har været bosiddende i USA eller var mænd er blevet filtreret ved 

undersøgelsens første to screeningsspørgsmål. For at præsentere konklusionerne på den bedst 

mulige måde har jeg valgt at indsætte hypoteserne i nedenstående tabel. 

                                                 
45 Se bilag 11 
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Hypoteser Resultat af test 

Segmentering 

H1: Der findes forskellige segmenter på markedet for smart jewellery i 

USA 

 

Bekræftes 

Kendskab 

H2: Generelt højt kendskab til produktkategorien 

H3: Højt ejerskab af produktet blandt målgruppe 

 

Afvises 

Afvises 

Produkt 

H4: Design vægter højere end Brand ved valg af smart jewellery 

H5: Smykke æstetik vigtigt ved valg af smart jewellery 

H6: Købelyst af smart jewellery fra PANDIRA høj 

H7: Smykke æstetik vigtigt ved køb af smart jewellery fra PANDORA 

 

Bekræftes 

Bekræftes 

Afvises 

Bekræftes 

Pris 

H8: Høj sandsynlighed for køb af smart jewellery fra PANDORA ved 

prissætning fra $200 eller mindre 

 

Bekræftes 

Ejerskab  

H9: Non-owners primære årsag til ikke at eje er lav kendskabsgrad 

 

Bekræftes 

Tabel 4 - Hypoteser fra den kvantitative analyse 

 

3.2 Intern analyse 

Under den interne analyse vil jeg inkludere tre elementer som består af en finansiel analyse, non-

finansiel og de strategiske muligheder. Mit formål med dette er at finde frem til styrker og 

svagheder internt i virksomheden som kan tages med videre i SWOT-delen og naturligvis i 

udformningen af den strategiske markedsplan. 

 

3.2.1 Finansiel 

Som del af den finansielle analyse vil jeg ligge vægt på at belyse de trends for PANDORA USA 

som er vigtige for det videre arbejde med udformningen af den strategiske markedsplan. Jeg vil 

derfor udelukkende inkludere performance relaterede analyser, og derfor vil der ikke være fokus på 

at analysere balancen og/eller inddrage alle nøgletal som kan tages med i en regnskabsanalyse. 

Fokus vil være på at beskrive udviklingen at toplinjen samt indtjeningen. Dernæst vil jeg analysere 

porteføljen for at se på udviklingen indenfor de nuværende produktkategorier. 
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Det har på grund af PANDORA’s finansielle afrapportering ikke været muligt at fremskaffe alle 

finansielle tal på markedet USA separat. Derfor har jeg antaget at indtægter såvel som 

omkostninger kan fordeles ud fra en allokeringsnøgle som jeg basere på PANDORA USA bidrag til 

omsætningen for 2015 og 2016 som ligger på 29% og 25%, hvilket fremgår af virksomhedens 

regnskab46 . Det vil alt andet lige betyde en vis usikkerhed i beregningerne. 

 

3.2.1.1 Resultatopgørelse 

PANDORA USA’s økonomi vil i dette afsnit blive belyst for at se på virksomhedens udvikling de 

seneste to år. Jeg vil samtidig inkludere nogle af de nøgletal som jeg finder vigtigst i at beskrive 

virksomhedens performance samt indtjeningsevne.  

 

Tabel 5 - Resultatopgørelse for PANDORA USA 

 

Det amerikanske marked udgjorde i 2016 ca. 25% af PANDORA koncernens totale omsætning og 

kan betragtes som et stort marked for koncernen. Den positive udvikling i omsætningen er primært 

drevet af et forbedret butiksnetværk samt en stærk udvikling på det amerikanske e-commerce site, 

og at markedet opgraderede deres butiksnetværk hos en af deres store kæder, Jareds som har mere 

end 200 butikker.  

 

 

 

                                                 
46 http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x926682/57F37B7C-

CE42-4E1F-9906-5AF961742454/AARSRAPPORT_2016.pdf  

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x926682/57F37B7C-CE42-4E1F-9906-5AF961742454/AARSRAPPORT_2016.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x926682/57F37B7C-CE42-4E1F-9906-5AF961742454/AARSRAPPORT_2016.pdf
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Tabel 6 - Udvikling i omsætning pr. kvartal i USA 2016 versus 2015 

 

Trods den positive udvikling er der dog en negativ trend som ses i tabel 6, hvor omsætningen i 4. 

kvartal 2016 kom ind lavere end sidste år. Dette kan have en sammenhæng med den negative trend 

der ses i udviklingen af salg ud af butik i regionen som i 4. kvartal 2016 var nede med -3% versus 

2015 i konceptbutikker som har været åbne i mere end 12 måneder47. Den negative udvikling ser ud 

til at fortsætte ind i 2017, da PANDORA kunne fremlægge en tilbagegang i omsætningen i USA i 

1. kvartal, og en nedgang i det sammenlignelige salg ud af butik i koncept butikker på -3%48. Ifølge 

virksomheden er tilbagegangen i salget drevet af lukninger af butikker, opgradering af Jareds 

butikkerne sidste år og en svækket retail landskab hvor specielt storcentre har en negativ effekt49.  

De valgte nøgletal er ud fra en betragtning om at det skal kunne beskrive virksomhedens 

indtjeningsevne.  

 

 

Tabel 7 - Nøgletal for PANDORA USA 

 

Overskudsgraden fortæller noget omkring virksomhedens evne til at tjene penge på de solgte 

produkter. Det er en rigtig sund overskudsgrad som viser at for hver $100 der sælges tjener 

PANDORA USA $36,5 i 2016, og denne er vokset kontra 2015. Dækningsgraden er også høj, 

hvilket er styrket af PANDORA’s egen produktionsfaciliteter. Nulpunktsomsætningen indikerer ud 

fra den givne dækningsgrad, hvor meget omsætningen kan falde før virksomheden begynder at tabe 

penge. 

 

3.2.1.2 Porteføljeanalyse 

I porteføljeanalysen for PANDORA USA ønsker jeg at dykke ned på kategoriudviklingen for at 

forstå om der er nogle kategorier som viser en negativ tendens og som er medvirkende til at drive 

den negative trend som blev belyst i tidligere afsnit. Igen har jeg måtte lave nogle antagelser for at 

komme frem til udviklingen som ses i tabel 8. Udviklingen i salgsmix for 2015 og 2016 er baseret 

ud fra den globale udvikling, som USA med sine henholdsvis 29% og 25% af omsætningen på 

                                                 
47 PANDORA_AARSRAPPORT_2016, side 63 
48 PANDORA_Q1_2017_Roadshow_presentation, side 12 
49 PANDORA_Q1_2017_Roadshow_presentation, side 7 
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koncern-niveau for 2015 og 2016 er med til at påvirke. Det giver visse usikkerheder for den 

beregnede udvikling. Dog fremgår det af den globale udvikling i omsætningen som sammenligner 

2014 til 2016 at charms er i en nedadgående trend50. 

 

Tabel 8 – Udvikling af omsætning pr. kategori i USA 

 

PANDORA er primært kendt for sine vedhæng til armbånd (charms & bracelet)51, hvilket kan 

betragtes som deres kerneprodukt. 

Tabel 8 er med til at vise udviklingen i omsætningen indenfor hver kategori samt hvor stor en andel 

af omsætningen den enkelte kategori bidrager med. Charms & Bracelets er virksomhedens 

kerneprodukt og udgør lidt under 60% af omsætningen i 2016. Virksomheden oplevede en negativ 

udvikling i salget af charms på -4%, hvilket må være bekymrende da det som nævnt er deres 

kerneprodukt. De øvrige kategorier oplever en god vækst som ligger over totalen på 5%, hvilket i 

høj grad er drevet af virksomhedens fokus på at markedsføre de øvrige kategorier, hvilket måske 

kan være på bekostning af fokus på charms og årsagen til den negative trend.  

Det bør vurderes af virksomheden hvorvidt denne udvikling er forventeligt og vil fortsætte, samt 

hvordan der kan kompenseres for den tabte omsætning og kan man bibeholde attraktiviteten for en 

kategori som har været med til at skabe virksomheden, eventuelt ved at tænke produktudvikling.  

 

3.2.2 Non-finansiel 

I den del af den interne analyse som ikke omhandler den finansielle del, vælger jeg at se på 

opfattelsen af PANDORA som brand i USA, hvilket jeg vil gøre ved at kigge på Brand Image og 

Brand Awareness. Formålet med analysen er at få en forståelse af hvor PANDORA som brand står i 

USA i forhold til forbrugeren, samt hvilke associationer forbrugeren har, og identificere hvilke der 

måske skal skabes eller genetableres med fokus på markedet for smart jewellery. 

 

                                                 
50 Se bilag 12 
51 Se bilag 13 
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3.2.2.1 Brand awareness, Image & Equity 

Til at få indsigt i forbrugerens opfattelse af PANDORA USA’s har jeg fået adgang til deres årlige 

brand tracker som de laver på hvert af deres markeder. Undersøgelsen er baseret på interviews med 

ca. 4.000 med en 50% kønsfordeling af mænd og kvinder fyldt 18 eller ældre, og på tværs af ejere 

eller ikke-ejer af PANDORA produkter. 

 

Når det kommer til awareness både hjulpet og uhjulpet så er PANDORA USA gået frem med 2-% 

point, hvilket er rigtig positivt. Samtidig går virksomheden også frem på andelen af kvinder der 

tænker at købe virksomhedens produkter, samt dem der ejer og vil anbefale produktet52. 

Den eneste torn i øjet på den ellers gode udvikling i awareness er hvis man kigger på det der i 

rapporten hedder ”Brand Momentum” som viser virksomhedens evne til at holde eksisterende 

kunder samt at få nye kunder53. Af den oversigt fremgår det at virksomheden har forbedret deres 

evne til at beholde eksisterende kunder, men de formår ikke at øge attraktiviteten over for non-

owners. At eksisterende kunder fortsætter med at købe PANDORA er i særdeleshed rigtig positivt, 

men at PANDORA USA ikke formår at hæve andelen af nye forbrugere på et tidspunkt hvor de i 

deres strategi, som det vil vises senere i rapporten, forsøger at øge kendskabet og deraf salget på de 

andre produktkategorier kan stille spørgsmål til om de har formået at ramme forbrugeren, eller om 

de tror de kun kan købe charms hos PANDORA. 

Kendskabsgraden på hver af smykke kategorierne fremgår af bilag 16, hvor alle kategorier går 

frem, men fortsat lavere end målsætningen på alle kategorier på nær charms & traceets. Det 

interessante her er at sammenholde udviklingen i salget på charms holdt op imod udviklingen af 

kendskabet, hvilket kunne tyde på at forbrugeren er bekendt med at PANDORA sælger charms, 

men de køber ikke ind i kategorien. 

 

På brand image måles der på fire parametre som alle relatere sig tilbage til hvad det betyder at 

betragtes som at være på markedet for affordable jewellery, hvilket er noget som PANDORA ser 

som en stor del af deres brand. De fire elementer er style, quality, variety og value, hvilket alle 

score lavere blandt kvinder som overvejer at købe PANDORA54, holdt op imod virksomhedens mål 

på 65%. Der er altså indikationer på at der er muligheder for at forbedre sig på alle fire elementer 

hvor style og variety går på produktporteføljen, mens quality og value også kan relatere sig til 

                                                 
52 Se bilag 14 
53 Se bilag 15 
54 Se bilag 16 
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produktet, dog ser jeg det meget som et kommunikationselement hvor pris og materiale 

sammensætning er vigtig at kommunikere. Som det ses af bilag 17, så er PANDORA USA ’on par’ 

på alle parametre inden for affordable luxury, men de rammer altså fortsat ikke målsætningen, mens 

direkte konkurrenter gør det bedre. 

 

Nu har jeg kigget lidt på de negative og positive tinge der er at fortælle omkring PANDORA USA’s 

brand awareness og image, og som led i den sidste del af dette afsnit vil jeg tage et kig på hvad 

PANDORA’s brand tracker nævner omkring brand equity. Brand equity består af tre elementer som 

er brand awareness, brand loyalty og brand associations55. Formålet med at kigge på brand equity er 

at skabe viden omkring hvor stærkt PANDORA står som brand i USA, og hvilke strategiske 

initiativer der skal tænkes ind i den strategiske markedsplan for smart jewellery. 

På brand loyalty har jeg kun kunne fremskaffe det globale resultat og jeg forudsætter derfor at det 

vil være tilsvarende for PANDORA USA. Resultaterne for brand loyalty viser at 80% af dem der 

ejer PANDORA vil overveje at købe produkter igen, hvilket er på tværs af ejere inden for det sidste 

år til +10 år56. Det vurdere jeg som en høj loyalty, hvilket er med til at styrke brand equity. 

Det næste punkt inden for brand equity som jeg vil kigge på, er brand associations, hvor jeg ved at 

tage et udsnit af brand tracker vil se hvordan de forskellige forbrugergrupper, Female 18+, Female 

PANDORA owners og Female non-owners, opfatter PANDORA inden for Fine, Fashion og 

Costume jewellery, og hvad deres brand associationer er i forhold til PANDORA57.  

 

På tværs af de tre forbrugergrupper associerer overvægten PANDORA som et fashion-brand. Ved 

kig på de ord som forbrugergrupperne nævner flest gange som associationer, hvilket er indikeret 

gennem størrelsen af ordet, er de efterfølgende nævnte tydeligst og gennemgående for hver gruppe 

– Bracelets, Charms, Beads, Trendy, Expensive. De hyppigst nævnte associationer leder til nogle 

forskellige problemstillinger hvilket kan summeres til: 

1. Kendskab eller interesse af PANDORA’s andre produktkategorier udfordres af opfattelsen 

som charms/bracelets brand. 

2. Opfattelse som Trendy, hvordan overføres det til PANDORA’s produktportefølje. 

3. Brand identitet udfordret af forbrugerens opfattelse af brand som værende dyrt. 

                                                 
55 Strategic Market Management, Global Perspectives; D.Aaker, D.McLoughlin, Kapitel 9, side 176 
56 Se bilag 18 
57 Se bilag 19 
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Min vurdering er at PANDORA USA’s brand equity primært kan betegnes som en styrke, men at 

punkterne fra brand associations udgør en svaghed, og bør adresseres i udarbejdelsen af den 

strategiske markedsplan. 

 

3.2.3 Strategiske muligheder 
 

3.2.3.1 Nuværende strategi 

Jeg vil i dette afsnit beskrive PANDORA USA’s nuværende strategi, for i det efterfølgende afsnit at 

kunne fremlægge nogle af de udfordringer som virksomheden møder. Formålet med at beskrive den 

nuværende strategi er at identificere hvilke områder der kan fremhæves som en styrke eller 

svaghed. 

PANDORA’s nuværende strategi bygger på tre ting58: 

1. Full jewellery product offering 

2. One brand – targeted segments 

3. Branded retail excellence 

Punkt 1, vedrører produktporteføljen og at virksomheden ønsker at gøre sig mindre afhængig af 

produktkategorierne charms og bracelets ved at bygge andre smykke kategorier som rings, earrings 

og necklaces & pendants, én af gangen. Dog vil charms og bracelets fortsætte med at være 

virksomhedens stærkeste kategori. 

Punkt 2, går på at bygge en marketing strategi som bygger på en forbruger centreret tilgang til at 

identificere segmenter og derfra målrette indhold mod de definerede segmenter, som skal 

supportere virksomhedens ønske om at bygge de mindre kendte produktkategorier. 

Punkt 3, handler om udbygningen af distributionen hvor fokus er på at øge antallet af concept stores 

og/eller online, da disse distributionsformer øger muligheden for at vise det fulde sortiment og øger 

kontrollen med brand enten gennem franchise setup eller egne ejede butikker. At have de egne 

ejede butikker i USA er med til at give en nærhed til forbrugeren og da koncernen har sine egne 

fabrikker hvor smykker produceres giver det en fuld integration af hele værdikæden, hvilke også er 

medvirkende til at øge profitten. 

 

3.2.3.2  Strategiske udfordringer 

De strategiske udfordringer vil tage udgangspunkt i de tre strategiske områder nævnt ovenfor.  

                                                 
58 Pandora 2016 Annual Report 
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Kigger vi på produktporteføljen ses det ud fra den finansielle performance at fokus på de andre 

produktkategorier giver en positiv udvikling, dog er det på bekostning af charms som er inde i en 

negativ udvikling. En af udfordringerne vurderes derfor at være hvordan PANDORA USA formår 

at blive ved med at præsentere positiv udvikling i salget og sikre relevans gennem 

produktporteføljen. 

PANDORA som brand er udfordret da det igennem brand tracker viser sig at være et ’gap’ mellem 

forbrugerens brand associationer og virksomhedens brand identitet når det kommer til ”affordable 

luxury”, samt virksomhedens ønske om at bygge kendskab til deres øvrige produktkategorier, da 

PANDORA stadig bliver associeret med charms og bracelets. Udfordringen her er hvordan det 

’gap’ der er mellem brand identitet og associationer bliver reduceret eller elimineret, og øger 

kendskabet til de øvrige produktkategorier. 

Retail for PANDORA USA er i ubalance hvis vi kigger på %-andel af concept stores versus %-

andel af omsætning59, hvilket viser at 18% af distributionen bidrager til 66% af omsætningen i 

2016, og har også den højeste CAGR i perioden 2012-2016. Det må alt andet lige betyde at der 

bliver kanaliseret penge både i distribution, markedsføring og organisationen for at vedligeholde en 

distributionskanal som bidrager til kun én tredjedel af omsætningen. Jeg vurderer den strategiske 

usikkerhed til her at ligge i investeringen af distributionen til flere concept stores, da det kræver 

kapital, den rette lokation, rette franchise partnere hvis ikke man selv vil eje butikken samt 

kompetencerne i organisationen som det kræver at drive retail kontra mindre uafhængige 

smykkebutikker. 

 

3.2.3.3  Organisationsbeskrivelse 

PANDORA USA beskæftiger mere end 200 ansatte på deres kontor i Baltimore. Som det fremgår 

af figur 15 ledes organisationen af en General Manager (GM), som har de kommercielle afdelinger i 

form af Marketing, Merchandising og Retail rapporterende direkte ind til sig, og det samme gælder 

de supporterende funktioner til de kommercielle team, som Operations, Finance og HR. Under 

Retail er de 50 stater inddelt i fire territorier grundet størrelsen af landet, og hvor PANDORA USA 

er repræsenteret i alle fire territorier60. 

Organisationsformen kan bedst beskrives som en simple struktur61, trods det høje antal 

medarbejdere, og hvor MD er tæt på de kommercielle funktioner for at have nærhed til markedet. 

                                                 
59 Pandoragroup_Americas_presentation_MAY2017.pdf  
60 Pandoragroup_Americas_presentation_MAY2017.pdf, side 25 
61 Materialesamling til afgangsprojekt, af Flemming Cumberland, side 186  

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x943241/E0D389C3-C4E3-4788-A7AB-F303A03AEBD6/Americas_presentation_MAY2017.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x943241/E0D389C3-C4E3-4788-A7AB-F303A03AEBD6/Americas_presentation_MAY2017.pdf


Jakob Pedersen 

HD Marketing Management - Hovedopgave 

 58 

Det har været et meget konsekvent valg at organisationen har skulle sættes op med en simple 

struktur, da målet har været at eliminere kompleksitet og risiko for at skabe en for divisionsopdelt 

form som i værste fald kunne medføre en silomentatlitet hvor kommunikation og samarbejde ville 

have en negativ påvirkning på organisationen.  

 

Figur 14 - PANDORA USA Organisationsstruktur (Egen tilvirkning)62 

 

3.2.4 Afrapportering af kvalitativ analyse 

For bedre at kunne fremlægge konklusionerne fra dybdeinterviews har jeg foretaget en 

transskribering af begge med henholdsvis General Manager og Vice President Merchandising, 

hvilket er vedlagt som bilag63.  

Formålet med de foretagne dybdeinterviews var at få en fornemmelse fra nøglepersoner i 

organisationen, af hvilket potentiale smart jewellery har for et brand som PANDORA og forstå 

hvilken strategisk position PANDORA bør indtage på markedet for smart jewellery givet de 

nuværende markedsforhold. Slutteligt i interviewet ville jeg gerne have lidt indsigt i hvilke 

implikationer en givet strategisk position vil have rent organisatorisk, og hvordan en eventuelt 

sortimentssammensætning kunne se ud samt hvilket smart jewellery kategorier virksomheden bør 

fokusere på, og hvilke der ikke bør prioriteres. 

 

                                                 
62 Egen tilvirkning inspireret ud fra Pandoragroup_Americas_presentation_MAY2017.pdf 
63 Se bilag 20 

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x943241/E0D389C3-C4E3-4788-A7AB-F303A03AEBD6/Americas_presentation_MAY2017.pdf
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Relevans for PANDORA på smart jewellery markedet i USA – generelt er der konsensus om at 

dette marked er relevant for PANDORA da flere eksisterende konkurrenter begynder at gå ind på 

markedet, og at en produktløsning som smart jewellery kan passe ind under virksomhedens DNA 

omkring ’Personal Expression’ afhængig af eksekvering. 

 

Omsætningspotentiale – begge personer er enige at omsætningspotentialet ligger i omegnen af 3-

5% i USA. Der nævnes bl.a. at grunden til den lave %-omsætning skyldes den sene introduktion af 

produktet hvilket er et stykke tid efter konkurrenterne. 

 

Market leader eller Challenger – her er det fuld enighed om at PANDORA bør indtage en 

position som challenger til større konkurrenter, som vil betyde at virksomheden kan tillære sig best 

practices og lære fra andres fejl. 

 

Organisationens evner - for at være markedsleder vil det kræve investering i Innovation for at 

sikre ressourcer og de rette kompetencer hvilket er krævet for at være markedsleder og samtidig 

skal det være en meget omstillingsparat organisation som kan agere over for de trends der sker i 

tech-miljøet. Som challenger skal organisationen kunne reagere på de trends der sker, mens de skal 

kunne tage koncepter som har vist sig at virke og tilpasse dem til noget der vil kunne virke for 

virksomheden samt forbedre go-to-market delen. 

 

Sortimentssammensætning – enighed om et lille sortiment som skal bestå af charms og bracelets 

da det er virksomhedens kerneprodukt og betragtes som en stor spiller. Størrelse af sortiment skal 

være på mellem 10-13 produkter. Det bør vurderes hvor relevant de andre kategorier er, hvilket de 

interviewede personer er lidt uenige omkring. 

 

Lancering – Enighed omkring at starte med at lancere det i egne ejede concept stores for at teste 

konceptet og få nogle læreringer før det udbredes til franchise concept stores hvilket er 

distributionen som anbefales at holde det til. For at lykkes med at sælge produktet kræver det en 

stærk marketing kommunikation hvorfor PANDORA er relevant i denne kategori, og general 

eksekvering på samtlige marketing parametre. 
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4 Strategisk output 
 

4.1 SWOT 

Til at afslutte den analyserende del har jeg valgt at bruge SWOT-modellen, hvilket er ideel som en 

afrundingsmodel, da den konkret opstiller de interne stærke sider som skal stimuleres, de svage 

sider som skal elimineres ellers som minimum reduceres, de muligheder og trusler som kommer fra 

den eksterne del af analysen. 

 

INTERNE 

STYRKER SVAGHEDER 

- Høj hjulpet brand awareness 

- Høj hjulpet awareness af kerneprodukt  

- Stærk brand loyalitet 

- Markedsleder på charms kategorien 

- Finansiel stærk gennem høj 

dækningsgrad og EBITDA 

- Distribution i alle 4 territorier og Online 

- Vertikal integration (Produktion->Egne 

butikker og egen online website) 

- Simpel og agil organisations-setup 

- Negativ udvikling i det generelle salg, i 

det sammenlignelige salg ud af butik 

- Negativ udvikling i salget af charms 

(kerneprodukt) 

- Brand image lavere end mål 

- Ingen udvikling på ’New Owners’ 

- Lav kendskabsgrad på øvrige 

produktkategorier 

- Brand associations 

- Distributionsmix ikke tilpasset 

omsætningsfordeling 

- Ændrede krav til organisationens evner 

EKSTERNE 

MULIGHEDER TRUSLER 

- Design foretrukket over brand 

- Smykke æstetik mere søgt 

- Marked i vækst 

- Høj repræsentation af tech-

virksomheder, få design/smykke brands 

- Smart watches overrepræsenteret kontra 

andre smykke kategorier 

- Lavt kendskab til produktkategorien 

- Internettet en stærk distributionskanal 

- Sociokulturelle trends 

- Urbanisering 

- Økonomisk udvikling 

- Lav forståelse bland forbruger af 

produktet 

- Eventuel nedgang i økonomien 

- Høj forhandlingsstyrke blandt 

leverandører 

- Negativ udvikling i salget inden for 

kategorien hos konkurrenter 

- Store konkurrenter/Finansiel styrke 

- Intensiveret konkurrence 

- Substituerende teknologi 

- Tarif tillæg og indflydelse på 

internationale brands 

 

PANDORA USA har mange styrker her er især virksomheden finansielle styrke som i høj grad er 

drevet igennem deres vertikale integration med egen produktion helt ud til egne butikker og online 



Jakob Pedersen 

HD Marketing Management - Hovedopgave 

 61 

distribution, hvilket er medvirkende til et højt dækningsbidrag. Virksomheden har generel en rigtig 

høj uhjulpet awareness i markedet, i høj grad drevet af deres kerneprodukt charms som til stadighed 

driver størstedelen af deres omsætning. Udover en stærk awareness er der også en ekstrem høj 

loyalitet fra forbrugerne.  

 

Virksomheden har også en række svagheder som går på et distributionsmix der er underudviklet 

kontra fordelingen af omsætningen, og det antages at der kanaliseret mange penge ud i en 

distribution som ikke bidrager væsentligt til omsætningen. Ydermere oplever virksomheden en 

negativ udvikling i det eksterne salg på charms kategorien som tidligere nævnt står for størstedelen 

af omsætningen, og samtidig ses der en negativ udvikling i salget ud af butik. Gennem 

virksomhedens brand tracker har det vist sig at trods et stigende kendskab på de øvrige 

produktkategorier er virksomheden fortsat lavere end charms. Virksomheden formår heller ikke at 

gøre sig attraktive over for nye kunder, som ikke oplever nogen udvikling, og det virker generelt til 

at der er et ’gap’ mellem forbrugernes brand associations og virksomhedens brand identitet. Sidst er 

det værd at nævne organisationen, hvor grunden til at den er nævnt undersvagheder er fordi man 

ikke kender til de evner og kompetencer som er nødvendige for at arbejde med smart jewellery, 

hvilket bør overvejes i det videre forløb. 

 

Af muligheder kan nævnes at markedet for smart jewellery helt overordnet forventes at stige, oven 

på en i forvejen høj udvikling. Et kig på konkurrenterne viser der er muligheder for virksomheder 

som kan udbyde et smart produkt som kommer med et smykke æstetisk design, hvilket også er 

foretrukket blandt de adspurgte forbrugere i den kvantitative analyse. Smart jewellery er fortsat en 

ukendt kategori blandt mange forbrugere så at udbrede kendskabet bør være en mulighed for 

virksomheden. Konkurrenterne har fokuseret på smart watch kategorien, mens konkurrencen på de 

øvrige kategorier ser ud til at være minimal til ikke eksisterende. Den økonomiske udvikling 

estimeres til at være positiv årerne frem, hvilket også menes at ville have en afsmitning på 

forbruget. Urbaniseringen og en befolkningstilvækst i de større byer giver mulighed for at gentænke 

distributionen og samtidig udgør internettet en stor mulighed, også inde for smart jewellery. 

 

Trusler er der naturligvis også hvor konkurrencen er værd at kommentere da der ses en negativ 

udvikling inden for smart jewellery hos konkurrenterne, hvilket kan give antydninger om et mættet 

marked eller en stigenden konkurrence. Ydermere er de konkurrenter der befinder sig på smart 

jewellery finansielt stærke, i hvert fald top 3, hvilket betyder de kan investere i R&D og marketing 
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initiativer generelt. Fra forbrugerens side er der fortsat en lav forståelse af hvad produktet skal 

bruges til hvilket kan være en barriere til at købe produktet. Ændringerne inden for teknologien 

udgør her også en trussel, da den kan gå ind og gøre produkterne irrelevante og derfor er det 

ekstremt vigtig for virksomheden at reagere på de trends der sker indenfor teknologien. Slutteligt er 

der punktet omkring tarif, som vedrører den potentielle afgift der kan blive pålagt udenlandsk 

producerede produkter, hvilket enten kan kræve at virksomheden må ligge en del af produktionen i 

USA, eller alternativt at det bliver lagt ind i en prisstigning hvilket kan påvirke virksomhedens 

konkurrenceevne. 

5 Strategi 

Ud fra SWOT-modellen har jeg kunne konstatere at PANDORA USA står med gode muligheder på 

markedet for smart jewellery, men bevidst om at der også er nogle udfordringer som skal reduceres 

eller elimineres om muligt. Jeg vil i dette kapitel fokusere på hvilke elementer som PANDORA 

USA bør tænke ind i en strategisk markedsplan for til sidst at komme med en konkret anbefaling.  

 

5.1 Strategiske muligheder 

For at finde frem til hvilke strategiske muligheder PANDORA USA har for at skabe en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel, og dermed skabe sig selv en god position på markedet for smart 

jewellery, hvilket jeg vil gøre ved at kombinere modellen som dækker ressourcer og kompetencer64 

og porters generiske konkurrencestrategier65. Formålet med at trække ressource og 

kompetencesynsvinkel ind her er for at identificere de ressourcer som ikke er mulige for 

konkurrenterne at kopiere, og som følge af det kan være med til at skabe en konkurrencemæssig 

fordel. 

I nedenstående tabel har jeg skabt en oversigt på baggrund af PANDORA USA’s interne styrker og 

svagheder, som kom frem under analysedelen. De opstillede ressourcer og kompetencer 

repræsenterer de vedvarende punkter som vil gøre sig gældende i en hvilken som helst valgt 

forretningsstrategi, da de vil være svære at kopiere. 

 

 

 

 

                                                 
64 Materialesamling til afgangsprojekt, af Flemming Cumberland, side 140 
65 Materialesamling til afgangsprojekt, af Flemming Cumberland, side 130 
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 Ressourcer Kompetencer 

Tilsvarene 

konkurrenters eller let at 

kopiere 

- Etableret 

distributionskanaler og 

netværk 

- Markedskendskab 

- Kendskab til 

forbrugeren 

- Etableret organisation 

 

Bedre end konkurrenters 

eller svært at kopiere 

- Høj awarenss af brand 

- Markedsleder på charms  

- Stærk brand loyalitet 

- Finansiel stærk  

- Vertikal integration 

- Egen produktion 

 

Tabel 9 - Interne styrker & svagheder, PANDORA USA 

 

Den øverste del af tabellen viser de nøglefaktorer som PANDORA USA ikke nødvendigvis har den 

store konkurrencemæssige fordel ved, men de er heller ikke nogle som virksomheden kan undvære 

eftersom de danner grundlaget for konkurrencen på markedet. Det er vigtigt at disse faktorer 

vedligeholdes og udvikles løbende. 

Den nederste del af tabellen viser de ressourcer og kompetencer som konkurrenterne ikke kan 

kopiere eller som i hvert fald er svære at kopiere, og der er derfor med til at danne de vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. For de fleste konkurrencemæssige fordele kan man sjældent snakke 

om at de er vedvarende, men derimod midlertidige, da konkurrenter typisk vil forsøge at gøre disse 

irrelevante og derigennem tage markedsandele. Derfor er det vigtigt for PANDORA USA at 

optimere de unikke ressourcer og kompetencer som skaber disse konkurrencemæssige fordele, 

specielt i et marked som smart jewellery, hvor udviklingen sker hurtigt som omtalt tidligere i denne 

opgave. 

 

Som nævnt i indledningen af dette afsnit vil jeg efter at have identificeret ressourcer og 

kompetencer, tage et nærmer kig på hvilken af Porter’s tre generiske strategier skal forsøge at drive 

virksomheden efter for derigennem at opnå konkurrencemæssige fordele. Ud fra Porter’s tre 

generiske strategier kan jeg udlede at PANDORA USA på nuværende tidspunkt benytter sig af 

strategien differentiering, hvilket også er årsagen til at min anbefaling til den strategiske tilgang for 

at komme ind på markedet for smart jewellery vil falde på differentiering. Grunden til dette er at 

denne strategiske tilgang tager udgangspunkt i kunderne på markedet er forskellige og har 

varierende præferencer og behov. I og med den tager udgangspunkt i differentiering, betyder det 

også at virksomheden kan gå ind og tilpasse sit parametre mix, hvilket er en af de måder man kan 
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konkurrer på et marked som tidligere i opgaven blev defineret som et differentieret oligopol og 

generelt intensiverede konkurrenceforhold som bl.a. blev nævnt i SWOT-modellen. 

PANDORA USA anvender i høj grad en differentieret strategi ved at tilpasse distributionen både i 

forhold til volume og kunne komme bredt ud, og med concept butikker og egne ejede butikker som 

er med til at sikre virksomheden beskytter deres brand og sikre høj kvalitet og service til 

forbrugeren, hvilket kan ses gennem virksomhedens høje brand loyalitet. Kvaliteten og servicen 

sikres endvidere gennem koncernens egen produktionsfaciliteter. Ydermere har virksomheden 

sikret sig en høj kendskabsgrad hvilket er sikret gennem en tilpasset marketing tilgang som har 

været målrettet relevante segmenter.   

Med den anbefalede generiske strategi i mente er det vigtigt for PANDORA USA at få tilrettelagt 

en konkurrencestrategi som afspejler valget af den generiske strategi, hvilket har fokus på hvordan 

virksomheden får erobret markedsandele og tiltrukket forbrugere. Som nævnt under afsnit 3, under 

konkurrenceanalysen, så er der store muligheder for at differentiere produktet og tilpasse designet 

til at have mere et smykke æstetisk design, hvilket gennem den kvantitative analyse viste sig at 

blive foretrukket blandt respondenterne. Mulighederne for PANDORA USA ligger derudover at 

differentiere sig på det øvrige parametre mix som pris, place og promotion. 

 

 Konkurrencemæssig fordel 

Lave omkostninger Unikt produkt 

Marked 
Hele markedet Omkostningsminimering Differentiering 

Markedssegment Fokus 

Tabel 10 - Porter's generiske strategier 

 

Valget af den generiske strategi ser jeg som en god indikator for PANDORA USA videre 

strategiske arbejde, idet flere andre strategier kan videreføres ud fra denne og give en retning til 

hvordan PANDORA USA skal agere strategisk, taktisk og operationelt. 

 

5.2 Grundlag for strategi 

Efter jeg i det tidligere afsnit har fastlagt PANDORA USA’s kompetencer og ressourcer i forhold til 

de identificerede konkurrenter på markedet, vil jeg i dette afsnit kigge nærmere på de faktorer som 

PANDORA USA bør fokusere på for at skabe de konkurrencemæssige fordele på markedet for 

smart jewellery. Det har jeg tænkt mig at gøre med udgangspunkt i SWOT analysen kombineret 

med de key success factors som blev nævnt i den eksterne situationsanalyse under brancheanalysen, 
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hvor de væsentligste vil blive diskuteret og blive brugt til at identificere en strategiplan til 

PANDORA USA. Strategiplanen har til formål at identificere hvordan virksomheden kan øge 

omsætningen ved at gå ind på markedet for smart jewellery. 

 

Ud fra tidligere analyserede del og fra SWOT-modellen er det min vurdering at PANDORA USA 

bør basere deres fremtidige strategiske planer på at skabe nye muligheder kontra forsøge at imitere 

konkurrenterne direkte, men i stedet bruge virksomhedens svært imiter bare ressourcer og 

kompetencer. Ud fra det vil jeg mene virksomheden bør tage et outside-in perspektiv hvor fokus er 

på at forstå forbruger behov og motivation for at købe produktet, men at der samtidig også kigges 

på hvad konkurrenterne ikke formår at tilbyde deres kunder.  

Dermed vil det også være min anbefaling at PANDORA USA vil tage en strategisk rolle som 

market challenger. Denne rolle er også den der er størst support fra igennem de to dybdeinterviews 

jeg har foretaget, og her vægtes det især højt at PANDORA USA som market challenger vil kunne 

observere og lære fra markedslederen hvilke ting der virker og hvilke der vil være fejlslagne. 

Derudover kan der også indsamles erfaringer på ’best practice’ i forhold til go-to-market og hvor 

parametre mixet er differenceret så det er tilpasset virksomheden 

 

5.2.1 Key success factors (KSF) og sustainable competitive advantages (SCA)  

Under brancheanalysen kom jeg frem til en række KSF’er som både er strategisk nødvendige og 

styrker. Specielt styrkerne kan være altafgørende i forhold til at komme ind på markedet for smart 

jewellery og af dem der er identificeret vil disse tre være vigtige for PANDORA USA, Pris, 

Produktdifferentiering og marketing kommunikation.  

Indsigten som jeg har fået igennem min analyse er at den nuværende markedssituation på smart 

jewellery markedet giver PANDORA USA mulighed for at konkurrer på pris, da konkurrenterne 

ligger i det højere prissegment. Derudover er der muligheder når det kommer til design, hvor 

markedet primært er dækket af produkter der har en sport æstetik, mens der er få der dækker det 

smykke æstetiske design. Sidst inden for KSF’erne er der marketing kommunikationsdelen, hvilket 

står som en styrke hvis PANDORA USA kan formå at gøre brug af sin høje brand awareness og 

vinkle sig marketing budskab så det passer til sit brand. 

I tabel 9 blev virksomhedens svære ressourcer og kompetencer identificeret, hvilket jeg ud fra mine 

tidligere analyser vil være med til at skabe konkurrencemæssige fordele givet de nuværende 

markedsforhold. Specielt er virksomhedens høje brand awareness og loyalitet en enorm ressource, 

og samtidig er det ekstremt stærke inden for charms kategorien hvor de kan betragtes som 
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markedsleder. Ydermere står PANDORA USA ekstremt stærk finansielt hvis vi kigger på deres 

evne til at tjene penge, hvor en stor del af årsagen kan dedikeres til at PANDORA har deres egne 

produktionsfaciliteter, men derudover har de også en andel af deres distribution som udgøres af 

egne butikker, hvilket bidrager positivt til indtjeningen. 

 

5.2.2 Markedsstrategiske mål  

I SWOT-modellen har jeg nævnt en masse væsentlige faktorer, som alle er centrale i den 

gennemførte analyse af det eksterne marked for smart jewellery og de interne forhold hos 

PANDORA USA. Alle disse faktorer har givet anledning til diskussion omkring mulige strategier 

for fremtiden, hvilket er blevet nævnt i de seneste afsnit og i kombination med KSF’er og de 

konkurrencemæssige fordele. 

 

Jeg mener derfor PANDORA USA bør vælge følgende strategiske mål: 

• Etabler sig på smart jewellery markedet 

o Målsætning, produktkategori udgør 5% af den samlede omsætning i 2020 

▪ Differentieret gennem unikt produkt 

▪ Market challenger 

• Vær proaktiv på ændrede markedsforhold 

o Teknologi (teknologisk udvikling)  

o Sociokulturelle trends (hyppigt skiftende forbruger trends) 

 

Det overordnede mål for PANDORA USA med at gå ind på markedet for smart jewellery er 

mulighederne for at øge omsætningen i fremtiden. Med udgangspunkt i Ansoff’s vækst matrice66 vil 

jeg placere hvilken form for strategi PANDORA USA bør vælge ud fra de ovenstående strategiske 

valg. PANDORA USA’s kan udbygge deres position på eksisterende markeder med eksisterende 

produkter, de kan søge hen mod nye markeder, med eksisterende produkter, de kan tilbyde nye 

produkter på eksisterende markeder, eller de kan lave den sidste model hvor de går ind på nye 

markeder med nye produkter.  

Til at fastslå hvilken af Ansoff’s strategier, der er mest fordelagtigt af PANDORA USA, vil jeg tage 

udgangspunkt i de styrker og muligheder, der ligger nærmest virksomheden. Derfor vil min 

anbefaling være at valget af strategi tager udgangspunkt PANDORA USA’s eksisterende ressourcer 

                                                 
66 Lektion 1-3, Strategisk markedsledelse 
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som blev nævnt i afsnit 5.1. Altså er fokus på at bygge videre på virksomhedens nuværende strategi 

og koncept, og der vil altså ikke være tale om en alene stående strategi. 

 

5.3 Strategivalg 

På baggrund af ovenstående mener jeg at PANDORA USA’s strategiske valg inden for Ansoff’s 

fire kategorier vil falde på produktudvikling, hvilket passer bedst ud fra at det er en ny 

produktkategori, samt at produktet tænkes lanceret på et eksisterende marked.  

Virksomheden har sin forcer i at de allerede har et veletableret brand, en distribution med butikker 

hvor de kan komme tæt på forbrugeren og har kontrol med deres brand, og har etableret en 

markedsleder position indenfor charms.  

 

Som en løsning til at etablere sig på markedet for smart jewellery vil jeg anbefale at PANDORA 

USA, lancere et sortiment bestående af 10 charms, som jeg vil kalde smart charms. Funktionaliteten 

i produkterne skal være centreret omkring flexible fashion, se afsnit 2 for forklaring omkring 

funktionalitet, som er en af de højest prioriteret funktioner blandt respondenterne i min kvantitative 

analyse, og samtidig er det baseret på PANDORA USA’s brand tracker også en funktionalitet som 

stemmer godt overens med respondenternes associationer over PANDORA hvor de fleste placere 

dem inden for fashion. 

I forhold til produktet og selve smart jewellery løsningen er min anbefaling at PANDORA USA 

laver et partnerskab med Google, omkring udvikling og vedligeholdelse af smart teknologi, da dette 

ikke er en kompetence som PANDORA USA har i dag, og bør outsources indtil produktkategorien 

har etableret sig. 

Min anbefaling i forhold til distributionen af denne smykke kategori vil være udelukkende at 

lancere produktet i virksomhedens egne ejede butikker, hvilket i 1. Kvartal 2017 talte 73 butikker i 

USA, på tværs af de fire territorier fordelt på henholdsvis Northeast(33), Midwest(4), South(27), 

West(9). En anden løsning kunne have været kun at starte med et territorie, men ud fra mit 

synspunkt kan virksomheden lige så godt benytte sig af muligheden for at få indsigten og 

reaktionen fra forbrugeren på tværs af de fire territorier da jeg er opmærksom på at der kan være 

store forskelle på forbruger. Muligheden for at teste online ville også være en tredje mulighed, men 

udfordringen ville ligge i at det egentlig ikke ville være en rigtig test da, salget ikke kan begrænses 

til kun et territorie og derfor ville være tilgængeligt for alle, og så er der det element at 

virksomheden ikke rigtig ville komme i dialog med forbrugeren på samme måde som de vil i de 

fysiske butikker. 
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Lanceringen i egne butikker vil medvirke til at PANDORA USA får indsigt i forbrugerens ageren i 

købssituationen, hvad de reagere positivt og negativt på, hvordan produktet skal præsenteres i 

butikken, hvordan personalet skal trænes, og hvilke marketing aktiviteter der får forbrugeren i 

butikken. 

For at ovenstående skal kunne ske kræver det, at PANDORA USA trækker på nogle af sine styrker, 

og ydermere kræver det at virksomheden tilegner sig viden omkring smart jewellery igennem et 

partnerskab med Google, hvilket naturligvis vil kræve noget kapital, og vil påvirke produktets 

dækningsbidrag. Jeg vil i min økonomiske del af opgaven antage at produktet vil være inkremental, 

hvilket betyder den ikke vil have nogen kannibaliserende effekt på de øvrige kategorier, og derfor 

vil den komme på toppen af omsætningen fra de øvrige kategorier. Under den forudsætning ses det 

som en fordel at introducere denne produktkategori, da den ses som et supplement til 

kerneproduktet, og forhåbentlig kan være med til at vende den negative trend. 

 

5.4 Målgruppe valg 

PANDORA USA har været tilstede på smykke markedet siden 2003, og derfor etableret en bestemt 

målgruppe i løbet af den periode. At etablere en ny produktkategori som smart jewellery vil jeg 

tvivle på at den målgruppe kan overføres én til en, og derfor har jeg i den eksterne analyse forsøgt 

at komme frem til nogle segmenter som afspejler den efterspurgte funktionalitet der ligger i 

produktet. Segmentering er som beskrevet under afsnit 3 baseret på ”product-use”. Fra den 

kvantitative analyse kom jeg frem til 4 forskellige segmenter Health & Wellbeing, Social relations, 

Personal style og Convinience. 

Mit valg af målgruppe ud fra segmenterne vil være baseret på respondenternes prioritering af 

funktionaliteten i den kvantitative analyse sammenholdt med hvorvidt produktet med den valgte 

funktionalitet vil være det rette brand fit67. Kigger vi på de tre vigtigste funktioner bedømt af 

respondenterne rammer de segmenterne ”Social relations”, ”Health & Wellbeing” og ” Personal 

style”, i den nævnte rækkefølge. ”Social relations” vil ligge inde for rammen af at have et godt 

brand fit, da dette produkt kan være med til at frembringe det gode i brandet. ”Health & Wellbeing” 

er dermed i den anden retning, ikke et godt brand fit, da det at sælge smykker med fitness tracker 

ligger noget væk fra virksomhedens kerne, og bidrager ikke med noget positivt. Den sidste 

vedrørende ”Personal style” har et godt brand fit, da den vedrøre fashion som også er en af de ting 

som forbrugerene i virksomhedens brand tracker, forbandt PANDORA USA med, og samtidig kan 

                                                 
67 Strategic Market Management, Global Perspectives; D.Aaker, D.McLoughlin, Kapitel 11, side 

218 
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det også være med til at bidrage positivt til virksomheden image på en positiv måde. Det er muligt 

for PANDORA USA at fokusere på begge segmenter, da de sandsynligvis har pladsen i deres 

produktsortiment til at inkludere begge funktioner, men for at den valgte strategi bedst muligt kan 

implementeres og ramme forbrugeren effektivt bør der fokuseres på én målgruppe. Min anbefaling 

vil derfor være at der vælges en fokus strategi, og derfor kun vælge en målgruppe som jeg vil 

anbefale er ”Personal style”. 

 

5.5 Taktisk plan 

Den nye strategi vil påvirke de 4 P’er, hvilket jeg vil gå igennem i dette afsnit. 

 

5.5.1 Produkt 

PANDORA USA nye produktkategori som blev beskrevet under afsnit 5, har til formål at ramme 

eksisterende forbrugere samt nye og ses som værende et supplement til virksomhedens eksisterende 

charms kategori, hvilket også kan være den nødvendige nyhedsfaktor for at få vendt en negativ 

udvikling for kategorien. Produktet har som standard 3 forskellige visuelle baggrunde som der kan 

skiftes mellem, og ellers er meningen at forbrugeren kan tilkøbe forskellige baggrunde via 

PANDORA USA. Derfor er det nødvendigt at udarbejde en applikation som understøtter dette 

tilkøb, og hvilket naturligvis også vil være med til at generer omsætning. 

 

For at opretholde interessen hos forbrugeren, vil det være vigtigt at vedligeholde samt udvikle 

funktionerne yderligere. Som nævnt tidligere vil min anbefaling være at teste denne produktkategori 

og se forbrugerens reaktion. Efter et stykke tid skal det vurderes hvorvidt produktet har levet op til 

forventningerne og om det skal rulles yderligere ud. 

 

5.5.2 Pris 

Igennem brand associationer for virksomheden fandt vi ud af at flere forbrugergrupper finder det 

nuværende sortiment dyrt, og derfor er det en vigtig parameter at PANDORA USA får positioneret 

sig rigtigt fra start af ellers vil det hurtig reflektere sig på salget. Fra den kvantitative analyse fandt 

jeg frem til at sandsynligheden for at forbrugeren vil købe et smart jewellery fra PANDORA USA 

er størst under $200. Igennem konkurrent analysen kiggede jeg på konkurrenternes 

sortimentssammensætning ud fra et prispunkt og fandt frem til det lavest prispunkt var $180, hvilket 

dog var et smart Watch, så det kan være svært at sammenligne direkte med en charm. Via den 
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strategiske position som market challenger har jeg også anbefalet at virksomheden prismæssigt 

ligger sig lavere end konkurrenterne, for at erobre markedsandele.  

Min anbefaling vil være at tillægge et smart charm en mark-up på 50% fra et standard charm. Jeg 

tillægger den høje mark-up skal kompensere for at der ikke bliver købt et nyt produkt lige så ofte 

som hvis det var en traditionel charm eftersom man kan tilkøbe sig de visuelle baggrunde og 

derigennem skifte udtryk af produktet. 

 

5.5.3 Place 

PANDORA USA, har med sine mere end 30068 butikker, spredt over de fire territorier plus online 

handel rig mulighed for at ramme mange forbrugere på markedet. Charms produkter bliver båret i 

sortimentet hos alle de nævnte butikker og det kunne derfor være fristende at lancere smart charms i 

samtlige butikker. Det vil dog være min anbefaling at kun lancere smart charms i egne ejede 

butikker, og derfor foretage en selektiv distribution, da det giver virksomheden muligheden for at få 

tæt indsigt fra kunderne og deres reaktioner på produktet, og derudover giver det muligheden for at 

lære hvordan produktet skal sælges og præsenteres i butik, før man eventuelt ruller det ud til 

samtlige butikker plus online handel. Derudover kan man også bruge testresultaterne til at finjustere 

sortimentssammensætningen inden man går ud og sælger det ind til franchise partnere. Fordi de 

egne ejede butikker spreder sig over de fire territorier, vil virksomheden også få resultater ind på 

hvorvidt forbrugeren agere anderledes over for produktet afhængig af geografien inden for landet. 

Sidst men ikke mindst vil min anbefaling være at der satses på en distribution som sikre 

tilstedeværelse i de urbane områder, da de større byer vil opleve den største befolkningsvækst. Her 

ville det være ideelt at fokusere på top 3 metropoler inden for hver af de 4 territorier69 

 

5.5.4 Promotion 

Promotionsindsatsen er et af de parametre hvor PANDORA USA også kan udnytte deres rolle som 

market challenger og tage markedsandele. Umiddelbart vil jeg ikke ligge op til at der skal foretages 

store ændringer på dette parameter, da jeg ud fra den interne analyse kan konkludere at PANDORA 

USA har en høj brand awareness, og specielt igennem charms som er den kategori der anbefales at 

lancere smart jewellery i. Dog er min anbefaling at virksomheden forsøger at styrke sin eksisterende 

unikke brand associationer, ved at neutralisere negative associationer som det at de opfattes som 

dyre, hvilket kan være med til at vedholde eksisterende, men specielt få nye kunder til. Derudover 

                                                 
68 Pandoragroup_Americas_presentation_MAY2017.pdf, side 27 
69 Pandoragroup_Americas_presentation_MAY2017.pdf, side 26 

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x943241/E0D389C3-C4E3-4788-A7AB-F303A03AEBD6/Americas_presentation_MAY2017.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/4103139894x0x943241/E0D389C3-C4E3-4788-A7AB-F303A03AEBD6/Americas_presentation_MAY2017.pdf
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skal virksomheden også fokusere på at få smart charms til at indgå som en naturlig del af deres 

brand associations, og her vil jeg anbefale at virksomheden centrere deres budskab omkring de fire 

områder inden for brand image som går på style, quality, variety og value. 

 

5.6 Konsekvensovervejelser- & beregninger 

I dette afsnit vil jeg give min vurdering af de økonomiske konsekvenser af de føromtalte strategiske 

valg. 

 

5.6.1 Organisatoriske konsekvenser 

Jeg vælger at inddrage hvilke organisatoriske konsekvenser valget af strategi vil have, da det alt 

andet lige forventes at drive nogle ekstra omkostninger at introducere en ny produktkategori. Jeg 

har via mit valg af målmarked i afsnit 2 allerede valgt at smart teknologi løsningen ikke ville laves 

in-house, men gennem et partnerskab. Som nævnt i strategi valget er valget faldet på Google, og 

igennem det valg er min antagelse at de kan levere selve software løsningen og den fortsatte 

udvikling af dette. Jeg forudsætter også at de vil være med til at udvikle og vedligeholde den smart 

phone applikation hvor forbrugeren kan købe de forskellige visuelle baggrunde til sine charms. 

Udviklingen af smart teknologien til charms forventer jeg vil reducere virksomhedens 

dækningsbidrag væsentligt, hvilket vil tages hensyn for i den økonomiske beregning. 

Derudover vil jeg anbefale at PANDORA USA investere i aftersale service og sikre man har 

ressourcerne til at kunne håndtere spørgsmål og reklamationer på produktet. Grunden til jeg 

anbefaler at have en ansat af PANDORA USA og ikke eksternt er jeg ønsker det skal være en som 

er bekendt med virksomheden, og de kundeservice guidelines der findes for PANDORA USA. De 

øvrige funktioner som Marketing og Retail, forventer jeg den eksisterende organisation kan 

supportere lanceringen, men det bør revurderes når produktet har været lanceret i en periode og 

organisationen har fået erfaringer med produktet. 

 

5.6.2 Afsætningsestimat for 2018 til 2020 

Skøn og estimater om markedsføringsforhold- og afsætningsforhold vil altid være behæftet med en 

masse usikkerheder. For at reducere usikkerheden har jeg forsøgt bedst muligt at bruge kendte tal, 

hvilket i dette tilfælde stammer fra resultatopgørelsen, hvilket jeg har udvidet fra år 2018 til 2020, 

og specificeret hvor meget smart charms udgør for årerne og de vigtigste poster.  
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Figur 15 - Estimeret resultatopgørelse fra 2018 til 2020 

For totalomsætningen har jeg antaget en stigning på 5% for hvert år, hvorefter salget af smart 

charms er allokeret ud for hvert af årerne med en forventet omssalgsmix af omsætningen i år 2020. 

År 2018 er der estimeret at produktet lanceres i egne butikker kun, hvilket giver den lille 

omsætning, hvorefter produktet rulles ud til samtlige concept stores estimeret til at udgøre 337 på 

daværende tidspunkt, plus at det også tilbydes online. Omsætningen for smart charms er brudt ned 

på henholdsvis smart charms og så applikationen hvor man vil kunne tilkøbe forskellige visuelle 

baggrunde. Her har jeg estimeret at for hvert solgt smart charm vil forbrugeren købe mindst én 

visuel baggrund pr. år, til $1, eller 6,65 DKK. 

Produktionsomkostninger for smart charms er estimeret til at være væsentlig højere end 

virksomhedens dækningsgrad for 2016 som kom ind på 75,1%. Jeg antager at et samarbejde med 

Google, vil reducere dækningsgraden for smart charms med 30%, da de vil bidrage med smart 

teknologien, mens PANDORA vil holde produktionen af produktet i deres egne 

produktionsfaciliteter. 

Markedsføringsomkostningerne er allokeret som en procentsats af de totale 

markedsføringsomkostninger holdt op imod %-salget af smart charms pr. år. Som det kan ses af 

udviklingen i omsætning og markedsføringsomkostninger udgør det tæt på 10% af salget af smart 
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charms pr. år, og derfor har jeg valgt en tilgang som minder om ’percentage of sales’70 marketing 

allokering. Det giver visse fordele eftersom det er relativt let at allokere budgetter ud på denne 

måde, men det er vigtigt det følges op på budgettet jævnligt for at sikre man ikke overinvestere eller 

investere for lidt i forhold til salgsudviklingen. Fordelen ved denne type allokering af marketing 

budgettet er ligeledes at der bibeholdes budget til at kunne supportere den videre udvikling af 

kategorien. 

Administrationsomkostninger er stabile over året, hvilket primært er allokeret til at virksomheden 

skal investere i aftersale service. 

En vigtig faktor er at følge udviklingen af virksomhedens EBITDA som reduceres med 2,1% 

grundet de øgede omkostninger i henholdsvis produktion, marketing og administrationsposterne. 

Dog vil den estimerede EBITDA margin for 2020, fortsat betegnes som værende rigtig sund. 

 

 

Figur 16 - Estimeret omsætning og volume af smart charms pr. concept store 

 

Af figur 17 fremgår det hvor meget de respektive concept stores skal omsætte for samt deres 

volume såfremt de estimerede afsætningstal i figur 16 skal nås. Som sammenligningsgrundlag har 

jeg indsat hvad en gennemsnitomsætning for en concept store i USA i 2016 omsatte for, hvilket 

løber op i ca. 10 millioner kroner. Dermed er målet også at smart charms skal udgøre tæt på 10% af 

omsætningen i en concept store i 2020. Det skal dog nævnes at der ikke er taget højde for 

virksomheden e-commerce i denne beregning, hvilket alt andet lige vil reducere den omsætning og 

volume som der er nødvendigt for butikkerne at generer. 

 

5.6.3 Omkostning 

Omkostningerne som jeg har indregnet i budgettet er produktionsomkostninger, 

markedsføringsomkostninger og administrationsomkostninger. I 2018 estimere jeg en relativ lille 

omkostning på omkostningsposterne, da der vil være tale om en lancering i egne ejede butikker.  

 

                                                 
70 Marketing communication – a European perspective P. De Pelsmacker, M. Geuens & J. Van 

Den Bergh, kapitel 6 side 188 
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Figur 17 - Omkostninger for lancering af smart charms 2018-2020 

I 2019 har jeg indregnet fuld lancering i samtlige concept butikker, forudsat at lancering i egne 

ejede butikker er en succes og produktet bliver modtaget positivt af forbrugeren. 

Produktionsomkostninger er som nævnt tidligere beregnet ud fra et partnerskab med Google, som 

vil påvirke dækningsgraden negativt med 30%. Da jeg ikke kender til den egentlige omkostning af 

et partnerskab som dette bygger de 30% på en antagelse. Markedsføringsomkostninger er som 

tidligere nævnt allokeret ud fra et ’percentage of sales’ princip, og de skal allokeres til at styrke 

brand equity ved at styrke virksomhedens brand associationer og styrke sammenhængen mellem 

brand identitet og image. 

Administrationsomkostningerne holdes stabilt årerne ud, og de skal allokeres til eventuelle 

omkostninger der er forbundet med ressourcer der skal tilknyttes specifikt dette område af 

forretningen. Først og fremmest er mn anbefaling at virksomheden får ansat nogle i organisationen 

som kan tage sig af aftersale service. 

 

5.6.4 Implementering 

Implementeringen vil være målrettet en lancering i efteråret 2018, i respekt for at udvikling af et 

produkt som indeholder smart teknologi er længere eftersom der skal skabes et software of interface 

omkring produktet. 

Planlægningen vil derfor se således ud: 

 

August 2017 – Samarbejdsaftaler skal udarbejdes og færdiggøres for at udviklingen af software kan 

sættes i gang. 

 

September 2017 – Udvikling af software og prototyper startes. 

 

Januar 2018 – Concept og go-to-market præsenteres for Product Board og Management Board for 

endelig godkendelse 
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Maj 2018 – Produktion starter og endelig prototype skal være klar til masseproduktion 

 

August 2018 – Butikspersonale trænes i smart charms, historien bag og hvordan det skal sælges 

 

September 2018 – Lancering af produktet i egne ejede butikker 

 

November 2018 – Evaluering og tilpasning af produktet 

 

Februar 2019 – Beslutning omkring lancering i øvrige concept butikker holdt op imod den 

estimerede afsætning 

  

Juni 2019 – Lancer i øvrige concept butikker afhængig af beslutningen i februar. 

 

Denne oversigt viser hvorledes PANDORA USA skal implementere/lancere smart charms over de 

næste par år, afhængig af hvordan produktet sælger ved den første lancering. Det vil være essentielt 

at virksomheden følger op på forbrugerenes modtagelse af produktet efter lancering, og får en 

dybere forståelse af hvordan forbrugeren køber produktet samt hvordan det er for butikspersonalet 

at sælge produktet. Hvis det viser sig at produktet er en succes er min vurdering at teknologien 

giver virksomheden uanede muligheder for at udvikle produktet, specielt hvis man indgår et 

samarbejde med en etableret leverandør af smart teknologi. 

 

5.6.5 Realistisk 
 

Jeg vil her komme med min synsvinkel på hvorvidt det er økonomisk muligt at nå det opstillede 

budget, og om det kan gøres inden for den givne implementeringstidslinje. 

Min vurdering af de økonomiske rammer er at der er nogle essentielle omkostningsposter som er 

baseret på mit skøn, her tænker jeg især produktionsomkostningerne. Den manglende indsigt i hvad 

den reelle omkostning vil være samt om det er muligt for PANDORA selv at producere smart 

charms er en stor usikkerhed. 

Jeg finder også tidslinjen meget presset da det kræves af virksomheden at den evaluere resultatet af 

lanceringen i egne butikker ret hurtigt efter lanceringen, hvilket indebære en risiko for at 

beslutninger bliver lavet på et for mangelfuldt grundlag, da indsigten ikke nødvendigvis er stor. 

 

 



Jakob Pedersen 

HD Marketing Management - Hovedopgave 

 76 

6. Konklusion 

Smart wearables, hvori smart jewellery ligger har de sidste år ledende op til 2016 oplevet en 

eksplosiv vækst på 502% i USA, og rummer mulighed for vækst for de virksomheder som tør kaste 

sig ud i en kategori som endnu, hvor markedet bedst kan defineres som et differentieret oligopol og 

hvor konkurrencen intensiteten fortsat er lav, men det er nok kun indtil flere får øjnene op for 

markedets potentiale og attraktivitet. 

For at komme til en strategisk markedsplan som for PANDORA USA ville betyde en lancering af 

denne produktkategori med målet om at udgøre 5% af virksomhedens samlede omsætning i 2020, 

har jeg måtte kigge på virksomhedens eksterne og interne faktorer. Tydeligt her var det at 

muligheder ligger i at smart jewellery er et marked i vækst, og konkurrenterne på markedet udgøres 

primært af tech-virksomheder hvilket åbner muligheden for PANDORA USA til at komme ind på 

markedet vi deres design æstetiske baggrund fra smykkeverden. Specielt kan PANDORA USA 

bruge deres høje brand awareness, etableret distribution, finansielle styrke og position som 

markedsleder for charms til at komme ind på markedet for smart jewellery. 

Fra den kvantitative og kvalitative undersøgelse fandt jeg frem til 4 segmenter hvoraf en blev 

udvalgt, personal style, da dette segment havde et godt fit til PANDORA som brand og stemte godt 

overens med hvordan forbrugerens brand associations. Ydermere fandt jeg frem til at kendskabet og 

pris var en barrier for at købe og at design var et rigtig vigtigt element for respondenterne. I den 

kvalitative analyse blev potentiale for markedet bekræftet, og samtidig var der konsensus om at 

PANDORA USA burde indtage en rolle som market challenger. 

 

Disse analyser og delkonklusioner har ført til at jeg i min anbefaling til PANDORA USA 

strategiske markedsplan vil råde dem til at indtage en strategisk position som fokusere på 

differentiering gennem et unikt produkt, i dette tilfælde smart charms, for hele markedet, og indtage 

en position som market challenger, hvor de kan konkurrer ved at tilpasse deres produkt, 

prissætning, distribution og promotion til de forbrugere hvor øvrige konkurrenter ikke formår at 

komme ud. 
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8. Bilag 
 

Bilag 1 

Beskrivelse af de smartfunktioner der i dag findes inden for smart jewellery 

 

 

Bilag 2 

Oversigt over markedsstørrelse (USD milliarder) samt estimeret CAGR for kategorien wearable 

electronics i USA 
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Bilag 3 

Oversigt over average selling price (ASP) målt i USD for markedet USA, hvoraf electronic 

wearables indgår under wearables. 
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Bilag 4 

Fordeling af svar fra respondenter ud fra kendskab af smart jewellery. 

 

 

Bilag 5 

Fordeling af svar fra respondenter der ikke ejer et smart jewellery, på spørgsmålet om hvad der 

afholder dem fra at købe et 

 

 
 

 

 

12,5%

25,0%

31,3%

18,8%

12,5%

How familiar are you with smart jewellery?

Extremely familiar

Very familiar

Somewhat familiar

Not so familiar

Not at all familiar

22,2%

11,1%

33,3%

33,3%

If no, what is keeping you from buying?

Too expensive

Design not attractive/Doesn't fit
my style

Not familiar with the concept

Other (Please specify)
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Bilag 6 

Fordeling af svar fra respondenter for dem der ejer et smart jewellery og hvad de har købt det for 

 

 
 

Bilag 7 

Mænd udgør 70% af Fitbits omsætning – intern analyse, udklip af en præsentation 

 
 

 

 

 

 

 

16,7%

33,3% 33,3%

50,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

$0-99 $100-199 $200-299 +$300

What did you spend on your smart jewellery?
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Bilag 8 

Indkomst pr. aldersgruppe i USA 2015 og projekteret til 2030 – kilde Euromonitor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakob Pedersen 

HD Marketing Management - Hovedopgave 

 84 

Bilag 9 

Estimeret aldersfordeling for mænd og kvinder i USA fra 2015 til 2030 

 
 

Bilag 10 

Identificeret megatrends og makrotrends fra firmaet Howl+Frankly 
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Bilag 11 

Besvarelser af den kvantitative undersøgelse for Smart jewellery i USA 

SPM 1: 

Smart Jewellery USA 

Do you live in the US? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Yes 100,0% 17 

No 0,0% 0 

answered question 17 

skipped question 0 

 

SPM 2: 

Gender? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Male 6,3% 1 

Female 93,8% 15 

answered question 16 

skipped question 1 

 

SPM 3: 

Smart Jewellery USA 
   

Age? 
   

Answer Options 
Response 

Percent 
Response 

Count 

Female 
population 

(Mill) 

Age 
distribution 

Weight 

15-24 12,5% 2  21.347  16% 1,3 

25-34 68,8% 11  21.788  16% 0,2 

35-44 0,0% 0  20.339  15% #DIVISION/0! 

45-50 12,5% 2  21.890  16% 1,3 

+50 6,3% 1  47.937  36% 5,7 

answered question 16  133.301  100%   

skipped question 1       

 

SPM 4: 

Smart Jewellery USA 
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How familiar are you with smart jewellery? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Extremely familiar 12,5% 2 

Very familiar 25,0% 4 

Somewhat familiar 31,3% 5 

Not so familiar 18,8% 3 

Not at all familiar 12,5% 2 

answered question 16 

skipped question 1 

 

SPM 5: 

Smart Jewellery USA 

Do you own a smart jewellery, that being Charm, Bracelet, Earring, Necklace, Pendant or Watch? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Yes 43,8% 7 

No 56,3% 9 

answered question 16 

skipped question 1 

 

SPM 6: 

Smart Jewellery USA 

If yes, from which brand did you buy? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Apple 50,0% 3 

Pebble 0,0% 0 

Sony 0,0% 0 

Samsung 0,0% 0 

Swarovski 33,3% 2 

Michael Kors 0,0% 0 

Other (please specify) 50,0% 3 

answered question 6 

skipped question 11 

    

Number Response Date 
Other (please 
specify) 

Categories 

1 apr 30, 2017 1.41 PM Sunnto   
2 apr 27, 2017 6.42 PM fitbit  
3 apr 25, 2017 7.49 PM Fossil, Misfit  
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SPM 7: 

Smart Jewellery USA 

What did you spend on your smart jewellery? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

$0-99 16,7% 1 

$100-199 33,3% 2 

$200-299 33,3% 2 

+$300 50,0% 3 

answered question 6 

skipped question 11 

 

SPM 8: 

Smart Jewellery USA 

How important were the following dimensions when choosing the smart jewellery? 

Answer Options Important 
Somehow 
important 

Not 
important 

Rating 
Average 

Response 
Count 

Design 5 1 0 1,17 6 

Functionality/Smart-technology 6 0 0 1,00 6 

Brand 2 3 1 1,83 6 

answered question 6 

skipped question 11 

 

SPM 9: 

Smart Jewellery USA 

How important was jewelry aesthetic when choosing your smart jewellery(e.g. look and feels like 
jewellery)? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Important - would not buy if it didn't have a high jewellery 
aesthetic 

66,7% 4 

Somehow important - It's a nice benefit, but 
wouldn't affect my purchase intent 

33,3% 2 

Not important - Would buy even if jewellery aesthetic was 
low  

0,0% 0 

answered question 6 

skipped question 11 
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SPM 10: 

Smart Jewellery USA 

If no, what is keeping you from buying? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Too expensive 22,2% 2 

Design not 
attractive/Doesn't fit my 
style 

11,1% 1 

Not familiar with the 
concept 

33,3% 3 

Other (Please specify) 33,3% 3 

answered question 9 

skipped question 8 

    
Numbe
r 

Response 
Date 

Other (Please specify) Categories 

1 
maj 1, 2017 

10.11 PM 
Missing heart rate functionality, which is why I bought my Fitbit. Also think the 
design of the notifications could be improved 

2 
apr 30, 2017 

10.10 PM No use for item (I carry my phone with me, and I don't use fitness trackers) 

3 
apr 26, 2017 

1.13 PM What is it, what makes it smart ? 

 

SPM 11: 

Smart Jewellery USA 

What would the probability for you buying a smart jewellery from PANDORA be? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Definitely buy 0,0% 0 

Probably buy 13,3% 2 

Not sure 60,0% 9 

Probably not buy 20,0% 3 

Definitely not buy 6,7% 1 

answered question 15 

skipped question 2 

 

SPM 12: 

Smart Jewellery USA 

When choosing a smart jewellery from PANDORA how important would the following be? 

Answer Options Important 
Somehow 
important 

Not 
important 

Rating 
Average 

Response 
Count 

Design 8 0 0 1,00 8 
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Functionality/Smart-technology 8 0 0 1,00 8 

answered question 8 

skipped question 9 

 

SPM 13: 

Smart Jewellery USA 

How important would jewellery aesthetic be when choosing a smart jewellery from PANDORA(e.g. 
look and feels like jewellery)? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Important - Would not buy if it didn't have a high jewellery 
aesthetic 

87,5% 7 

Somehow important - It's a nice benefit, but won't affect my 
purchase intent 

12,5% 1 

Not important - Would buy even if jewellery aesthetic is low 0,0% 0 

answered question 8 

skipped question 9 

 

SPM 14: 

 

 

SPM 15: 
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SPM 16: 

Smart Jewellery USA 

How likely are you to buy a smart jewellery from PANDORA if priced $0-99? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Definitely buy 12,5% 1 

Probably buy 75,0% 6 

Not sure 12,5% 1 

Probably not buy 0,0% 0 

Definitely not buy 0,0% 0 

answered question 8 

skipped question 9 

 

SPM 17: 

Smart Jewellery USA 

How likely are you to buy a smart jewellery from PANDORA if priced $100-199? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Definitely buy 12,5% 1 

Probably buy 62,5% 5 

Not sure 25,0% 2 

Probably not buy 0,0% 0 

Definitely not buy 0,0% 0 

answered question 8 

skipped question 9 

 

SPM 18: 

Smart Jewellery USA 

How likely are you to buy a smart jewellery from PANDORA if priced $200-299? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Definitely buy 0,0% 0 

Probably buy 12,5% 1 

Not sure 50,0% 4 

Probably not buy 37,5% 3 

Definitely not buy 0,0% 0 

answered question 8 

skipped question 9 
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SPM 19: 

Smart Jewellery USA 

How likely are you to buy a smart jewellery from PANDORA if priced +$300? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response Count 

Definitely buy 0,0% 0 

Probably buy 12,5% 1 

Not sure 12,5% 1 

Probably not buy 37,5% 3 

Definitely not buy 37,5% 3 

answered question 8 

skipped question 9 

 

SPM 20: 

Smart Jewellery USA 

If no, what would keep you from buying a smart jewellery from PANDORA? 

Answer Options Response Count 

  4 

answered question 4 

skipped question 13 

   
Number Response Date Response Text 

1 apr 30, 2017 10.10 PM 
Not interested in smart jewelry in 
general. 

2 apr 30, 2017 6.43 PM don't know what it is 

3 apr 30, 2017 1.11 PM I don't feel it's necessary  

4 apr 28, 2017 9.11 PM Not a tech company 
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Bilag 12 

Udvikling i kategorier for PANDORA koncernen, både omsætning og vækst. 

 

 
 

 

Bilag 13 

Billede af PANDORA’s charms & Bracelet koncept 

 
 

Bilag 14 

Brand awareness fra Brand Tracker rapport PANDORA 
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Bilag 15 

Brand momentum fra Brand Tracker rapport PANDORA 

 
 

 

 

 

Bilag 16 

Kendskabsgrad inden for smykkekategorierne hos kvinder der kender PANDORA, Brand Tacker 

PANDORA 

 
 

 

 

Bilag 17 

Brand image score, Brand Tracker PANDORA 
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Bilag 18 

Global Brand loyalty, fra PANDORA investor presentation  
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Bilag 19 

Brand associationer PANDORA USA for hver forbrugergruppe, Brand tracker PANDORA 
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Bilag 20 

Dybdeinterview som del af den kvalitative analyse 

 

 

Dybdeinterview 1 transskriberet General Manager PANDORA US 
 

 

1. Why should PANDORA enter the smart jewellery market? 

 

The smart jewelry market makes a great deal of sense for Pandora as we see many competitors 

entering this space.  Strong after sales service capabilities would need to be implemented as a 

result to successfully maintain this type of business.  Ability to frequently update the technology 

would also be key.  

 

2. Considering a launch start 2019, what would you rate as a realistic revenue(sell-in) 

contribution in %- smart jewellery towards 2020 for PANDORA US? 

 

I would estimate we could generate 3 – 5% of our total sell-in with launch.   

 

3. If entering the smart jewellery market, should PANDORA strive to achieve a market leader 

position or be a challenger? 

 

It’s too late to take a market leader position and it would be a distraction from other priorities. 

Taking a challenger role would enable us to gain best practices from others, but it might limit our 

ability to steal market share from first movers 

 

4. What would it require from the organization to be a market leader or challenger? 

 

To be a market leader our organization would need a best in class innovation setup, technology 

expertise as well as the ability to react quickly to changes in the tech environment. Taking a 

challenger role would require an organization that react quickly to changing trends, ability to take 

a proven concept and improve for go to market and a marketing messaging that is more compelling 

than that of the market leader. 

 

5. If PANDORA launched a smart jewellery collection what should be the size of the 

collection and which categories should be represented? 
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I would suggest the collection to consist of charms and bracelets since this is our core category and 

we own this category in jewellery. In rings, I see no current players, earrings don’t make sense, I 

see limited players in necklaces and pendants, while watches have too many players. 

I would suggest an assortment size of 10-13 items, 10 charms and 2-3 bracelets.  

 

6. If launching a smart jewellery collection in the US, what part of our current store network 

would you recommend launching in and what would it require in Retail to sell this product 

category? 

 

I would first test in O&O, and provided a successful test, launch in Pandora stores only.  The 

aftersales service component would be key, and may be too complex for multi-brand partners.  

Strong marketing messaging regarding why Pandora is relevant in this space among so many 

others.  
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Dybdeinterview 2 transskriberet Vice President Merchandising 

PANDORA Americas 

 

 
1. Why should PANDORA enter the smart jewellery market? 

 

I do feel we should enter the smart jewelry market as many of our competitors are already playing 

in this space. And it could be a natural evolution for Pandora, since our DNA is all about personal 

expression. However, we would need to react fast and come to market with a unique proposition.  

 

2. Considering a launch start 2019, what would you rate as a realistic revenue(sell-in) 

contribution in %- smart jewellery towards 2020 for PANDORA US? 

 

Approx. 5% of sell in. Reason the % is so low is by 2019-2020 is late. 

 

3. If entering the smart jewellery market, should PANDORA strive to achieve a market leader 

position or be a challenger? 

 

Being market leader is too late as we see many competitors have been in this space for the past few 

years. A market challenger role would enable us to learn from other failures. 

 

4. What would it require from the organization to be a market leader or challenger? 

 

A market leader role would require an organization that is centered around innovation and can 

bring something no other competitor has in the market. For example, capturing your personal 

moments on a charm, or personal messages from love ones. 

 

5. If PANDORA launched a smart jewellery collection what should be the size of the 

collection and which categories should be represented? 

 

I would estimate an assortment size of 10-13 items, mainly in charms because we are market leader 

and our DNA is personal moments. Maybe we could consider rings and necklaces and pendants as 

there is currently no players in these areas. I would keep away from categories like watches as 

there are simply too many players. 
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6. If launching a smart jewellery collection in the US, what part of our current store network 

would you recommend launching in and what would it require in Retail to sell this product 

category? 

 

I would start in Concept stores and potentially just in Owned and Operated. It would require a full 

360 (Superior product, VM, Marketing ads, TVC, in-store events) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 20 

Eksempel på Smart Jewellery charms fra PANDORA (Visualiseret) 
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