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Executive Summary 

This thesis is created upon the final step of completing a Graduate Diploma in Business Administration, 

Marketing Management.  

The thesis is about the Danish jewelry Dyrberg/Kern. Dyrberg/Kern have experienced a drop in gross profit 

from 2013/14 to 2015/16. The focus of this project is to identify some explanations for this, to perform a 

growth strategy and an action plan. 

First, the internal and external environments of Dyrberg/Kern, will be analyzed and will be collected into an 

SWOT analysis. 

The external analyzes showed some valuable future descriptions, that could come in handy towards 

creation of a new strategy.  The Jewellery industry are set up to increase with 5-6 % annually to 2020, and 

major trend as individualism is found possible to pursue further. Customers are set to go more online and 

adapting more technologies.  

The internal analyzes showed us that Dyrberg/Kern has been lacking innovation and therefore are in need 

for some new strategies. The product line is set to be focused differentiated, but the rivalry, have the same 

product line, and the differentiation becomes irrelevant. Even though they have established a few new 

strategies like purchasing of another Jewellery business and the creation of a new concept – Compliments. 

They still need a strategy or a platform to build this concept into, so it can make a revenue growth now and 

in the future.  

By that means the internal and external analyzes had made a payoff due the creation of a recommended 

strategy towards Dyrberg/Kern.  

As my recommendations to Dyrberg/Kern will be developing their E-Commerce even more. To increase 

gross profit an app has been suggested. The feature of the app is to get “individualism trend,” 

“Compliments” and the growth in online information’s search to join forces. Overall these will be beneficial 

for make a market penetration for Dyrberg/Kern, increase market share and to become more sufficient in 

creation of a better communications tool.  
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I. Problemafklarende del 

Den problemafklarende del er med til, at afklare hvilke problemstillinger der kan fremfindes og tilknyttende 

hvilken overordnet problemstilling, som vil blive undersøgt i projektet. Herunder en forklaring på hvordan 

projektet ud fra et metodisk synspunkt bliver dannet. 

 

1.1. Problemfelt 

” Diamond is a woman’s best friend” – men selv et fysisk produkt som diamanter kan blive ramt af 

omgivelserne. Omgivelserne kan spænde bl.a. lige fra finanskrisens buldrende, kampen om forbrugernes 

gunst og over til den mere teknologiske udvikling.  

De danske smykkeproducenter blev hårdt ramt af finanskrisens anmærkninger, men i de senere par år har 

udviklingen tilnærmelsesvis vendt sig. 61 % af smykkeproducenterne viste overskud i 2015, hvor 

gennemsnittet set ud fra 2013, 14 og 15 blot var 30 %. Selvom producenterne er kommet forholdsvis godt 

efter finanskrisen, er soliditeten hos producenterne dalet meget og hele 22 % i 2015 var i udsat risiko for 

konkurs, mod 11 % i 20141. Analysen fra 2016 er ikke dannet endnu. 

Smykkeproducenterne kæmper en hård kamp om forbrugerne. Flere og flere nye smykkeproducenter 

sætter sin indtræden på markedet, og produkterne er ikke unikke, men er meget sammenfaldende med de 

eksisterende producenters produkter. Som i overført betydning medvirker til en hårdere konkurrence 

mellem aktørerne og dets mulighed for differentiering. I 2016 udgjorde smykkeproducenterne, som udfører 

produkt efterligninger, en omsætning på hele 89,7 mio. kr.2  

Ud fra detail niveauet har omsætningen i smykkebranchen oplevet et fald fra 1,39 mia. kr. i 2007, før 

finanskrisen, til nu 1,21 mia. kr. i 2016. Hvilket er et samlet markedsfald på 12 %. Finanskrisen er derfor 

bestemt en af de omgivelser, som har medgivet til en negativ retning af branchens salg. Ser man ud fra 

perioden 2012 til 2016 oplever branchen dog en stigning på 8 %, fra 1,12 mia. kr. til 1,21 mia. kr.3 En 

analyse fra McKinsey medvirker dog til en endnu mere positiv retning for smykkebranchen med en 

forventet stigning på årligt 5 til 6 % frem til 20204.  

                                                           
1 Deloitte – https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/consumer-business/pressemeddelelser/de-danske-
smykkeproducenter-i-haard-konkurrence.html# - Modeanalyse 2016 
2 Statista - https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/forecasts/390599/denmark-imitation-jewelry-
manufacture-revenue-forecast-nace-c3213 
3 Statistikbanken – http://www.statistikbanken.dk/deta11 - Detailhandel ure & smykker, 2007-2016 
4 McKinsey.com, A multifaceted future: The jewellery industry in 2020 – 
http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/a-multifaceted-future-the-jewelry-industry-in-2020 
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Filosofien omkring den traditionelle måde at foretage et smykkekøb på er ”slighty” ændret. Nu om dage 

kan man sidde derhjemme eller sågar på sit arbejde og bestille sin vare.  Det handler om, i nyere tid, for 

smykkeproducenterne at være til syne i forbrugernes bevidsthed, og samtidig være tilstede hvor end 

forbrugeren må befinde sig. Uanset om det er i den fysiske handel eller e-handel. Smykkebranchen som 

indgår i kategorien ”Tøj, sko og smykker” i et E-commerce perspektiv oplevede en vækst på hele 14 % i 

2016 fra 20155.  Det tegner sig derfor af en salgskanal, som er i rivende udvikling og hvor netop online 

tilstedeværelse er en vigtig faktor i forhold til vækstskabelse.  

Den teknologiske udvikling med E-commerce i førersædet har også medført et øget kendskab og viden 

omkring deres forbruger. Det smarte med E-commerce er også at man opnår en vis indsigt i selve 

købstidspunktet og derfor selve adfærdsmønstret. Hvorfor det kan undres, at hvis man allerede har en E-

commerce salgskanal, ikke har udnyttet disse muligheder til loyalitetsprogrammer. 

Dyrberg/Kern A/S 

En af de producenter i smykkebranchen som 

har mærket den øgede konkurrence er 

Dyrberg/Kern A/S. I regnskabsåret 2015/16 

var bruttofortjenesten på 33,17 mio. kr., 

hvilket er et fald på 18 % i forhold til 

2011/12, hvor fortjenesten var på 40,51 mio. 

kr. I forhold til stigningen på 8 % i detail 

smykkeomsætning har Dyrberg/Kern dermed 

oplevet en noget negativ retning. 

Den negative retning er et emne som fylder 

meget hos Dyrberg/Kerns ledelse – ”Resultatet er ikke tilfredsstillende”6. Med 32 år på bagen, må man 

antage at Dyrberg/Kern har opnået en dyb knowhow omkring branchen og forbrugerne. Men hvad er det 

der gør at de ikke går i samme retning som stigningen i branchen. Er det stadig finanskrisen som spøger? Er 

det forbrugerne som er skiftet retning? Har man mistet sine loyale forbruger, eller det konkurrenterne? 

Gennem projektet vil jeg fremfinde hvilke forklaringer der kan tydes til nedgangen i bruttofortjenesten 

og hvorledes Dyrberg/Kern kan vende udviklingen. Dette vil jeg gøre ud fra de fundne muligheder og 

trusler i markedet samt de interne styrker og svagheder. 

                                                           
5 FDIH - https://www.fdih.dk/nyheder/2017/januar/fdih-e-handel-voksede-i-alle-brancher-i-2016 
6 Dyrberg/Kern Årsrapport 2015/2016 – 
http://regnskaber.virk.dk/60361931/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzRjLzJiLzQyLzA0LzAxMjQtNDc3MS04MDE2LTczZTNl
N2JiYmYxNQ.pdf – Side 5 
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Figur 1: Bruttofortjeneste udvikling fra 2011/12 til 2015/16. 
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Problemejer 

Som ovennævnt tyder er ledelsen/direktionen hos Dyrberg/Kern A/S problemejeren i dette projekt. 

Dyrberg/Kern blev stiftet tilbage i 1985 af Gitte Dyrberg og Henning Kern. De har deres hovedkontor i 

København, og bliver i dag ledet af Henning Kern som adm. Direktør. Ejerne af Dyrberg/Kern A/S er 

Dyrberg/Kern Holding ApS. Dyrberg/Kern Holding ApS er ejet ligeligt mellem Gitte Dyrberg Holding ApS7 og 

Henning Kern ApS8. Skitseret som vist herunder.  

Gitte Dyrberg Holding ApS Henning Kern Holding ApS 

Egenkapital: 19,3 mio. kr. Egenkapital: 40,1 mio. kr. 

      

 
Dyrberg/Kern Holding ApS 

 

 
Egenkapital: 26,0 mio. kr. 

 

      

 
Dyrberg/Kern A/S 

 

 
Egenkapital: 2,7 mio. kr. 

 
Figur 2: Ejerstrukturen over Dyrberg/Kern A/S ud fra årsrapport 2015/16. 

 

Dyrberg/Kern A/S (nævnt efterfølgende som Dyrberg/Kern) målsætning er ”at være det fortrukne valg for 

moderne og selvsikre kvinder, der ønsker at udtrykke deres stil og deres skønhed9.” Samtidig vil de være det 

ledende brand indenfor designer smykker og ure10. 

Ud fra årsrapporten 2015/16 har Dyrberg/Kern oplevet markant vækst på flere markeder/salgskanaler, og 

de arbejder fortsat med videreudvikling på de eksisterende markedsområder og tilmed udvikle nye 

produkter og koncepter. 

 

1.2. Problemidentifikation, prioriteringer & tolkning af projekttitel 

Afsnittet her vil være med til at identificer nogle eksterne og interne områder, som jeg formoder kan have 

haft en indvirkning på nedgangen i Dyrberg/Kerns profitabilitet. Fremgangsmetoden til brug for 

                                                           
7 Gitte Dyrberg Holding ApS - 
https://regnskaber.cvrapi.dk/78740572/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzL2NjLzExLzEyLzQwL2E2YmYtNGQ2Yi1hOTA5LTVh
YjYyZGRkNjIyMg.pdf - Side 10 
8 Henning Kern Holding ApS - 
https://regnskaber.cvrapi.dk/97740572/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzJhLzE2LzBlLzhmLzJjMDQtNGI5Yi04MDA0LTM1
ZjA3NzBkZWYyYQ.pdf - Side 10 
9 Dyrberg/Kern – https://www.dyrbergkern.dk/om-os  
10 Dyrberg/Kern Officielle LinkedIn side - https://www.linkedin.com/company-beta/38874/ 
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identificeringen, vil ske gennem den divergente tænkemåde. Den divergente tænkemåde er en proces hvor 

den kreative mindset kommer i spil og der brainstormes11. Outputtet er konstruktive forhold, som bruges i 

den videre behandling af projektet og tages med udgangspunkt i problemfeltet. 

 

Eksterne forhold 

1. Finanskrisen  Forbrugerne holder tæt på husholdningsbudgettet og ressourcerne fra budgettet 

flyttes over på opsparingen  Smykkerne får en mindre prioritet og der spenderes mindre. 

Selv 9 år efter finanskrisen (finanskrisen tages med startdato pr september 2008, med Lehmann Brothers 

fald), spøger den stadigt. Arbejdsløsheden er nu på 4.3 %12 af arbejdsstyrken mod 7,5 % i 2010.13 Hvorfor 

det kan undres at med en lavere arbejdsløshed ikke har medvirket til et øget forbrug. Forbrugerne er stadig 

usikre og spendere mindre. Hvilket også er en medfaktor til den lavere detailomsætningstal (fra 2007 til 

nu). Dette kan også have medvirket til faldet i bruttofortjenesten hos Dyrberg/Kern. 

2. Rivaliseringen i smykkebranchen er intensiveret  som fx nye konkurrenter og tilmed prispres. 

Nye producenter tiltræder smykkebranchen og skaber sammenlignelige produkter som de eksisterende. 

Ikke nok med at de nye producenter indføjes i et marked som fortsat er under niveauet fra før finanskrisen. 

Har de nye konkurrenter medført en øget konkurrenceintensitet i markedet og det kan udledes til et pris- 

og omkostningspres. Som endnu kan medføre til en skift af de loyale kunder. De nye producenter kan 

endvidere udføre en aggressiv markedsføring strategi, hvorfor det kan være svært at fastholde sin 

positionering. Disse faktorer kan have haft en negativ virkning på bruttofortjenesten.  

3. Den traditionelle salgskanal er ændret  E-commerce er en stigende tendens  støj risiko. 

Forbrugerne køber ikke længere blot i de traditionelle smykkebutikker (guldsmede, mono- eller 

multibranded butikker14). Tværtimod er E-Commerce en stigende tendens hos de danske forbrugere, men 

med et stigende fokus på E-commerce øges mængden af producenter, som avancere til E-Commerce. 

Derfor øges rivaliseringen også online. Ved aftaler med E-commerce partnere kan der opstå støj fra de 

øvrige smykkeproducenter, som har lignende aftaler. Det kan derfor hænde at forbrugeren vælger et andet 

produkt fremfor Dyrberg/Kerns, hvorved bruttofortjenesten falder.  

                                                           
11 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Praktisk Seminar HD 2. Del, Academic Books, 
2016-2017 – Markedsføringsplanlægning- og ledelse, Stig Ingebrigtsen & Otte Ottesen, 1 udgave 1993 – Side 57/58 
12 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - https://www.ae.dk/kommentarer/stigende-vaekst-men-flere-er-paa-jagt-efter-
et-job 
13 Eu.dk - http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 
14 Der skelnes mellem mono- og multibranded butikker. Mono er hvor producenterne kun markedsfører deres egen 
brand. Multi er butikker som markedsfører flere brands. 
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4. Forbrugeradfærden er ændret  Tilgængeligheden er i fokus og man skal være bevidste om hvor og 

tilmed hvem forbrugerne er. 

I en travl hverdag hvor det kan være svært for forbrugerne at få tid til at foretage et smykkekøb, handler 

det om at være tilgængelig når kunden er klar til at gøre sit køb. Hvis ikke, så risikerer man at miste sine 

loyale kunder. Der vil altid være en anden til at overtage pladsen hos forbrugeren. Selve med 

Dyrberg/Kerns lange karriere i smykkebranchen vil deres potentielle knowhow om markedet være til risici, 

hvis de ikke følger den digitale udvikling og deres kunders udvikling. Derfor kan tilgængeligheden have 

efterladt en negativ retning på bruttofortjenesten. 

 

Interne forhold 

5. Falder brandværdien hos Dyrberg/Kern, hvis sortimentet ikke rammer plet? 

Lever brandværdien stadig op til det ønskede, eller falder det samtidig med bruttofortjenesten. Ud fra et 

stærkt brand, som kunderne kan sætte en relation til. Kan det ske at brandidentiteten falder hvis 

sortimentet ikke rammer kundeskaren. Det kan ende med illoyale kunder. 

6. Kulturen inhouse  er knowhow alt eller nytænker man forretningen? 

Kan der være opbygget siloer mellem afdelingerne internt, som skelnes mellem dem som bygger på 

erfaringen og de som tænker fremad. Er personalet drevet af en lyst til at bygge sammen, eller ikke, for hvis 

de ikke gør det. Vil det kunne have en negativ ladet effekt i forhold til bruttofortjenesten. 

7. Dyrberg/Kerns SCA15  imødekomme de markedets KSF16? 

Det anses som vigtigt at ens SCA imødekommer markedets KSF, ikke blot for at få succes på markedet, men 

i særdeleshed for at differentiere sig. Hvis ikke det sker, kan det betyde et fald i bruttofortjenesten. 

8. Brugt for mange ressourcer på at vende udviklingen, fremfor at udvikle forretningen. (PLC) 

Når det går knap så godt, forsøger man at vende udviklingen ved at forbedre de eksisterende områder. Vil 

det være det rigtige at gøre, eller skal man i stedet bruge sine ressourcer på at fremme udviklingen i 

forretningen med nye initiativer – produkter og koncepter. Jeg ser det som en plasterløsning, hvis man 

lapper de eksisterende løsninger, og derfor som en risiko som kan medvirke til et fald i bruttofortjenesten.  

                                                           
15 SCA – Sustainable Competetive Advantage, man skaber en vedvarende konkurrencefordel. 
16 KSF – Key Success Factors, overordnede success faktorer, som skal være til stede for at kunne begås i markedet. 
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Prioritering og udvælgelse af problemområder 

I dette afsnit vil jeg indsnævre, de ovenstående interne og eksterne problemområder, gennem den 

konvergente tænkemåde. Måden det bliver gjort på er at fange de problemområder, som jeg mener er med 

til fremtoningen af de mere sandsynlige forklaringer på nedgangen af bruttofortjenesten hos Dyrberg/Kern. 

Ligeledes vil disse ligge til grundlag for den videre strategiske analysedel. Samtidig vil jeg påpege, at jeg vil 

være opmærksom på eventuelle nye forklaringer, som kan udledes fra analysen. 

 

1. Finanskrisen har medvirket til en ændring af købsadfærden.  

2. En øget konkurrence og tilmed flere købsplatforme har medvirket til en stigende rivalisering blandt 

de eksisterende aktører. 

3. Er smykkebranchens KSF’er ændret således ens SCA ikke er eksisterende og man derfor ikke lever op 

til kundernes ønsker. 

 

De ovenstående punkter tager jeg med, da jeg mener de er med til at sikre en gyldig og pålidelig analyse17. 

Derimod har jeg fravalgt kulturen inhouse og brugt for mange ressourcer på at vende udviklingen. Det 

skyldes at disse informationer ikke har været muligt at få adgang og dertil kendskab til. Hvis jeg havde taget 

disse med, ville analysen derfor have taget udgangspunkt i min egen subjektive opfattelse, og projektet vil 

således have tilføjet subjektiv bias og risici for dens validitet samt reliabilitet. 

 

Tolkning af projekttitel 

Selve titellen er formuleret med det udgangspunkt, at man allerede fra front cover skal kunne forstå hvad 

projektet omhandler. Derfor mener jeg, at titellen giver god forståelse af indholdet og hvad det er jeg vil 

undersøge gennem projektet. Deraf er projektet med til at præcisere hvilke vækststrategier der kan bruges 

i forhold til Dyrberg/Kerns problemstilling. 

 

Problemprioriteringen af problemområderne har ført frem til nedenstående problemformulering. 

 

                                                           
17 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Praktisk Seminar HD 2. Del, Academic Books, 
2016-2017 – Markedsføringsplanlægning- og ledelse, Stig Ingebrigtsen & Otte Ottesen, 1 udgave 1993 – Side 47. 
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1.3. Problemformulering 

Dyrberg/Kern har oplevet et fald i bruttofortjenesten på 18 % i perioden 2011/12 til 2015/16, dette anses 

som værende utilfredsstillende. Ledelsen ønsker derfor følgende: 

 

En klarlæggelse af Dyrberg/Kern strategiske position, med udgangspunkt i de forklaringer der kan findes, 

ud fra perioden 2012 til 2016. Hertil er der bedt om en vækststrategist anbefaling med eksekvering i 

perioden 2017 til 2020. 

- Hvordan kan Dyrberg/Kern strategiske position vurderes? 

- Hvilken positionering har Dyrberg/Kern i markedet og sat i forhold til fundne Strategic Groups? 

- Hvordan karakteriseres smykkemarkedet, dertil hvilke købsmotiver har forbrugeren for deres 

køb? 

 

For at kunne analysere ovenstående problemformulering, har jeg set mig nødsaget til at operationalisere til 

følgende undersøgelsesspørgsmål.  

1. Ud fra udviklingen i et omverdens perspektiv, hvad har mulighederne og truslerne været for 

Dyrberg/Kern i perioden 2012 til 2016? 

2. Hvad er Dyrberg/Kerns styrker og svagheder? 

 

Analysedelen som tager udgangspunkt i et makro-, meso- og mikroniveau, vil ovenstående være fokuseret 

på omverdenen, konkurrence (med markedet, konkurrenterne, kunderne) og Dyrberg/Kern. 

Herudover ønskes der fra ledelsen en anbefaling på en given vækststrategi samt handlingsplan, hvorpå 

udviklingen i bruttofortjenesten kan vendes. Vækststrategien og handlingsplanen vil blive udarbejdet på 

mikroniveauet. Derfor:  

3. Hvilken vækststrategi kan anbefales til Dyrberg/Kerns ledelse? 

4. Hvordan skal vækststrategien implementeres? 

 

1.4. Afgrænsninger & Definitioner 

Jeg vil operationalisere undersøgelsesspørgsmålene yderligere med afsæt i denne afgrænsning og 

definitionsafsnit. 
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Tid: Der afgrænses til perioden 2012 – 2016. Endvidere afgrænses handlingsplanen til 2017-2020. Dette 

skyldes at den pågældende periode kan defineres som brugbar på en kort- og langsigtet plan. 

Område/geografisk anliggende: Fortsættende til projekttitellen vil projektet blive afgrænset til Danmark 

som Dyrberg/Kerns afsætningsområde. 

Dyrberg/Kern: Jeg har forsøgt at henvende mig flere gange til Dyrberg/Kern, men det har ikke været 

muligt, at få mere informationer omkring de interne anliggende. Heraf finansielle og marketingmæssige 

data. Derfor vil der blive afgrænset fra dette, og eksterne data vil ligge til grunde for disse og estimerede 

data omkring dette. 

Marked: I projektet afgrænses der til Business to Consumer markedet – B2C. 

Køn: Gennem markedsdefinitionen og afsnittet med hvem er kunderne, vil hankøn blive inkluderet som del 

af opgørelsen af hele den potentielle kundemængde. Efterfølgende vil der blive afgrænset til 

hunkøn/kvinder. Det skyldes, at de virksomheder som optræder i opgaven, alle har kvinder som målgruppe. 

Handel: Endvidere afgrænser jeg mener til i rapporten, at omhandle kun e-handel/E-Commerce. Til 

dannelse af totalmarkedet vil detailomsætningen tages med, men i de senere strategi og handlingsplan, vil 

der udelukkende blive fokuseret på e-handel. 

Producenter: Der vil blive afgrænset til kun at følge de nærmeste konkurrenter til Dyrberg/Kern og ikke fra 

andre brancher, som kunne substitutter et smykke. 

Positioneringen: Projektet vil blive afgrænset til strategic groups og dets tilhørende positionering og ikke 

positioneret for hver smykkeproducent. 

 

Definitioner 

Branchen: Branchen defineres som smykkeproducenter/designer i Danmark. Totalmarkedet indeholder 

guldsmede, smykkeproducenter, designere og nye designere.  

E-Commerce: Der indgår følgende enheder i projektet – e handel, internettet og E-Commerce. De tæller 

som én og samme enhed. 

Detail: Det er Dyrberg/Kerns egne butikker og 3. parts butikker. 

Slutteligt har jeg ved nye forkortelser noteret nederst på siderne. 

 

 



René Blæsberg Vejlby Afgangsprojekt HD MM Copenhagen Business School 

12 
 

1.5. Udsigts & Betragtningsvinkel 

Som nævnt tidligere er problemejeren og dertil opdragsgiveren ledelsen hos Dyrberg/Kern. Dette skyldes at 

det er ledelsen som har ansvaret og derfor også muligheden for at kunne istandsætte en given 

handlingsplan. 

Dertil vil jeg i rapporten befinde mig på det strategiske niveau, hvor jeg vil fungere som en ekstern 

analytiker og udarbejdelsen vil derfor blive tilset fra et fugleperspektiv. Endvidere bruges den strategiske 

afsæt til identificering af forskellige perspektiver, som kan vurderes brugbare til fastlæggelse af en 

fremtidig vækststrategi. 

Formålet med afgangsprojektet er ud fra et eksternt perspektiv, at kunne spotte hvordan Dyrberg/Kern kan 

iværksætte en fremtidsstrategisk vækstplan og tilmed fremvise resultatet til ledelsen. 

 

1.6. Problemløsningsmetoder og valg heraf 

Der er 3 forskellige problemløsningsmetoder. Herunder skelnes mellem den analytiske, systemorienteret & 

den hermeneutiske metode. 

Analytisk-syntetisk metode er overordnet set en reduktionistisk fremgangsmetode, hvori man opdeler 

nogle givne planlægningsproblemer i flere dele, hvorefter man opdeler disse dele til endnu nogle dele. 

Disse metodiske opdelinger laver man indtil, at der kan løses nogle overskuelige problemstillinger og til 

sidst kan man se helheden som værende lig summen af delene. Desuden forholder metoden sig som 

værende objektivt18 

Systemorienteret metode er metoden hvori, at man ikke ser helheden som summen af delene, men mere 

som en synergi mellem delene, der tilsammen udgør helheden. Fremgangsmåden herunder er på et 

objektivt niveau19. 

Den hermeneutiske metode er generel at man vil skabe en forståelse ud fra et holistisk perspektiv. Hvilket 

modsat den analytiske-syntetiske metode, ser helheden i stedet for en sammensætning af delene. Denne 

metode forholder sig på et subjektivt niveau. 

Valget af problemløsningsmetoden i rapporten er udpeget som værende den analytiske-syntetiske 

metodik. Begrundelsen for denne metodiske fremgangsmåde er, at man ser problemstillingerne ud fra et 

objektivt niveau, hvorfra man kan agere som ekstern konsulent. Det betyder samtidig, at jeg gennem 

                                                           
18 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Afgangsprojekt HD 2. Del, Academic Books, 2017-
2018, Flemming Cumberland, Den analytiske-syntetiske problemløsningsmetode – Side 35 
19 Grethe Heldbjerg, Grøftegravning i metodisk perspektiv, Samfundslitteratur, 1. udgave 1997, 10. opslag 2012 – Side 
61/80 
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rapporten har mulighed for at tolke og skabe en relevant forståelse af de valgte teoretiske modeller samt 

empirien, fra en objektiv indgangsvinkel.  

Gennem den deduktive proces åbnes der op får den divergente tankegang, hvor problemfeltet bliver 

opstillet i mulige problemområder. Herefter drages nytte af den induktive proces, hvor der indsnævres 

gennem en konvergent metode for at afklare visse problemområder, som der arbejdes videre på. Disse 

problemstillingsudmundinger udarbejdes der efterfølgende analyser på, her i rapporten benævnt i kapitlet 

II ”Den strategiske analyse del”, med eksterne- og interne analyse, og til sidst sammensættes de alle i en 

helhedsopfattelse – også kaldet syntesen i rapporten. Denne helhedsopfattelse er sammensat gennem 

”Den strategiske position af Dyrberg/Kern”, afsnit 2.6. 

Den primære årsag til brugen af den analytiske-syntetiske metodik er, at den er skarp i selve analyse delen. 

Hvor den ikke fokusere på helheden, men tværtimod formår, at skabe en form for detaljeret behandling af 

delområderne, som til sidst kan have en effekt på rapportens problemformulering.  Metodikken kaldes også 

den kausaldeterministiske metode, hvori der bruges en analytisk positivistisk fremgangsmåde, som ses ud 

fra det videnskabelige paradigme. Det betyder, at alt skal kunne kvantificeres, og hvad der umiddelbart ikke 

kan det, skal operationaliseres – altså gøre dem målelige.  

Kritikpunktet i forhold til valget af den analytiske-syntetiske model er overordnet, at ens egen subjektive 

vurdering ikke har indflydelse på udarbejdelse af analyse delen, da modellen kun basere sig ud fra en 

objektiv iagttagelse. Hvorfor modellen blot skal anses som værende en ledetråd til at kunne udarbejde 

rapportens analysedel. Det skyldes at min egen subjektive holdning, har været med til at tolke og udvælge 

hvilke problemområder, der kan findes20.  

Derfor bruger jeg ved siden af den analytiske-syntese også den hermeneutiske model. Dette begrundes 

med, at modellen er med i frembringelsen af en forståelse og tolkning af analysedelen ud fra et subjektivt 

perspektiv. Hvori der ikke fremfindes nogen rigtig eller forkert, men udledningen af analysedelen, kan 

bruges som input til den videre strategiske beslutningsdel. Den hermeneutiske model forklarer, at dataene 

som er med i rapporten er taget med udgangspunkt ud fra motivet og dets betydning for helheden af 

rapporten. 

 

 

 

                                                           
20 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Afgangsprojekt HD 2. Del, Academic Books, 2017-
2018, Flemming Cumberland, Den analytiske-syntetiske problemløsningsmetode – Side 36 
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1.7. Dataindsamlingsmetoder 
Gennem projektet har jeg anvendt flere indsamlingsmetoder. Herunder: 

Beskrivende undersøgelse er den første type, jeg bruger, da den er med til at indkredse selve 

problematikken og tilmed repræsentere virkeligheden ud fra de data, som der er genereret. Det betyder, at 

man skal se nærmere på de oplysninger, som er fremfundet og se hvorvidt de stemmer overens med 

formålet og hvilke begrænsninger de indeholder.  

Forklarende undersøgelse er med til at definere hvorfor virkeligheden for Dyrberg/Kern ser ud, som den nu 

gør. Den går derfor et trin dybere end den beskrivende, og selve teorien hertil vil have indflydelse på 

hvordan man skal anvende og fortolke ens indsamlede data. 

Kritisk-diagnosticerende undersøgelse er en undersøgelsesmetode, hvor man erkender at der er noget 

galt, samt hvilke muligheder der er for at kunne ændre eller sågar forbedre dette. Denne metode ad 

skildrer sig fra de 2 andre undersøgelsestyper, eftersom denne er kritisk af ikke kun teorierne, men selve 

projektets handling. Det vil sige, at denne undersøgelsesmetode er med til at give en kritisk indgangsvinkel 

til hvordan branchen operer nu, hvorfor den udmærker sig til projektets problemformulering.  

Ændringsorienterende undersøgelsestype indebærer en fremgangsmetode, som har til formål at afdække 

hvilke muligheder der er for at ændre og eventuelt forbedre de forhold, der undersøges. Hvorefter 

anbefalingen til ledelsen hos Dyrberg/Kern kan gives. 

Det betyder samlet set, at ved den beskrivende undersøgelse vil der blive anvendt forskellige begreber og 

teorier. Dernæst vil den forklarende undersøgelse, medvirke til hvorfor det ser ud som det nu gør. Den 

kritiske-diagnosticerende giver et kritisk synspunkt på teorierne og selve projektet som helhed. I den 

ændringsorienterende type forsøger man, at forklare hvad mulighederne er for at ændre og tilmed 

forbedrer resultatet, som viser sig ud fra analysedelen og dertil vurderingen/tolkningen af det21.   

 

1.8. Kildeanvendelse og vurdering heraf 

I projektet har jeg draget nytte af både primære- og sekundære kilder. Herunder: 

 

Primære kilder 

Der er udarbejdet et semistruktureret interview over telefonen med Laila Jürs, Konsulent hos 

Guldsmedebranchen i Danmark. Interviewet er foretaget den 7. juli 2017. Guldsmedebranchen 

                                                           
21 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Afgangsprojekt HD 2. Del, Academic Books, 2017-
2018, Heine Andersen, Peter Gamdrup, Videnskabsteori og metodelære – side 41/44 
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repræsenterer smykkemagerne i Danmark, og derfor anser jeg interviewet som valid og reliabel. Rammen 

for interviewet var, at adresser de faldgrupper der kan være i smykkebranchen samt hvad der skal til for at 

kunne begå sig.  

Et semistruktureret interview over telefonen med Thomas, Receptionen hos Dyrberg/Kern den 30. juni 

2017. Det var ikke muligt at få adgang til finans eller marketing/salgsafdeling, grundet Dyrberg/Kerns 

finansårsafslutning samt sommerferie. Jeg anser derfor stadig interviewet som valid og reliabel, da 

receptionen er first-point-of-contact med kontakt til Dyrberg/Kern. Dog med forbehold at receptionen ikke 

er informeret med alt fra baglandet. Interviewet medgav til nogle vigtige indspark til nærmeste 

konkurrenter, og hvad de oplever som trenden i markedet. 

Jeg har udarbejdet et semistruktureret interview over telefonen med Louise M, 29 år, Nordjylland den 4. 

juli 2017. Det er sket i følgeskab med afklaring af visse forhold i smykkebranchen. Herunder 

købsincitamenter og hvor man foretager sit køb. Jeg er opmærksom på bias i denne forbindelse, eftersom 

personen er bekendt. Men jeg ser det som valid, eftersom interviewet havde til formål at afklare hvordan 

en kunde agerer i smykkemarkedet og se det fra en kundes perspektiv. 

Sekundære kilder 

Jeg har indsamlet data til brug for udarbejdelsen af rapporten hovedsageligt gennem Danmarks Statistik og 

Statista, disse data anses som valide og reliable.  

Endvidere er informationerne fundet gennem tilgængelige sekundære data, og gennem interne data og 

eksterne data. Herunder årsrapport, brancheinformationer og flere databaser, der var relevant at inddrage. 

Samtidig er der brugt materiale fra studiet, for at koble teorier og modeller sammen med empiriske data. 

Sekundære kvalitative kilder er også medtaget for at besvare validiteten på et højt niveau. Desuden er 

modeller udenfor studiet inddraget. Samlet set er disse data taget med til vurdere en potentiel anbefaling, 

der var værd at tage den videre strategiske approach med. 

 

Vurdering 

Den samlede vurdering af de primære og sekundære kilder er, at de komplementære hinanden i denne 

rapport på en facon, hvor der løbendes valideres og reliabiliteten holdes høj. 

 

 



René Blæsberg Vejlby Afgangsprojekt HD MM Copenhagen Business School 

16 
 

1.9. Opgavens struktur & udvalgte modeller/teorier/kilder 

Denne afhandling tager afsæt i David Aaker & Damien McLoughlin lærebog: Strategic Market Management.  

Årsagen til valget af denne lærebog til udarbejdelsen af opgaven, er at den har fokus på den strategiske 

analyse og selve outputtet fra denne analyse. Dernæst føres outputtet ned i et givet strategivalg, og dertil 

udarbejdelse af handlingsplanen., 

 

Kap 1. Gennem den divergente og 

konvergente tænkemåde, er der blevet 

fremfundet og indsnævret nogle områder, 

som kan forudsættes at have medvirket til 

nedgangen i Dyrberg/Kerns 

bruttofortjeneste. Disse antagelser lader sig 

styre gennem analysedelen. 

 

Kap 2. Dette kapitel indeholder 

analysedelen, og er inddelt i følgende 

områder: 

Omverdensanalyse: Her har jeg taget brug af 

PEST (Politiske, Økonomiske, Socialkulturelle 

og Teknologiske) modellen. 

Kritik: Modellen indeholder ikke en decideret 

løsningsforslag, men blot toner de forhold 

som påvirker ens virksomhed udefra på et 

generelt niveau. 

Jeg har brugt sekundære data fra Danmarks Statistik, avisartikler, hjemmesider og uafhængige 

analyseinstitutter  

Konkurrencesituationen: 

Kundeanalyse: Her har jeg brugt Maslows behovspyramide til, at forstå behovene bag. Kritik: Den tager ikke 

højde for kulturforskellene, og skal derfor tilpasses kulturen, hvori den bruges. 

Figur 3: Strukturen i rapporten 



René Blæsberg Vejlby Afgangsprojekt HD MM Copenhagen Business School 

17 
 

Samtidig har jeg brugt FCB modellen, der er sammensat ud fra think do feel (kognitiv, affektiv og konativ). 

Modellen er brugt til motivationsanalyse. Derudover har jeg sammensat kundegrupperne, funktionerne og 

teknologien i markedet ud fra Abells markedsdefinition. 

Jeg har brugt sekundære data fra Statistikbanken, Danmarks Statistik og kvalitative sekundære data fra 

Louise Byg Kongsholm livsfase model. Samtidig har jeg brugt primære kilder fra Guldsmedebranchen fra én 

smykkekunde. 

 

Konkurrenceanalyse: Her har jeg brugt David A. Aakers: Competition Analysis: Understanding Competitors. 

Og sammensat konkurrent informationerne i et competitor grid, for at kunne sammenligne de nærmeste 

konkurrenter. Konkurrenterne i markedet i sammensat i Strategic Groups.  

Jeg har brugt avisartikler, brancheanalyse institut, hjemmesider og diverse medier. Det har ikke været 

muligt, at få informationer fra Pandora, Julie Sandlau, Pilgrim og Maanesten. 

 

Markedsanalyse: Jeg har brugt Porters Five Forces til brug af analysering af markedet og KSF i markedet. 

Jeg har brugt primære kilder fra Guldsmedebranchen, uafhængige analyseinstitutter og aviser. 

Kritik: Porters Five Forcers er en statisk analysemodel og giver et billede af situationen på nuværende 

tidspunkt. Skal man bruge den fortsat, bliver man nødt til løbende at tilpasse den. 

 

Intern analyse: Til brug for analysering af den interne del, har jeg brugt David A. Aakers: Financial 

Performance og Performance Measurement. Samtidig har jeg brugt de 4’Per (Price, Place, Promotion og 

Product). Samtidig har jeg brugt Porters Generiske Konkurrencestrategi model, for at finde Competitive 

advantage Dyrberg/Kern må have.   

Kilderne har været Dyrberg/Kern årsrapport og et kvalitativ primær interview med Thomas fra 

Dyrberg/Kern. 

 

Kap 3.  Ud fra den strategiske position har jeg uddraget flere vækststrategier, som er baseret ud fra TOWS 

modellen og med afsæt i Ansoff’s vækstmatrice. Der er i dette kapitel udvalgt en fremtidige vækststrategi, 

som er baseret på markedets KSF’ og fremtidige, samt fastholdelse af Dyrberg/Kerns SCA. Herunder er der 
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udført en handlingsplan med modellerne SMP, Handlingsparametre 4’Per og slutteligt en Customer Journey 

skitsering. 

Der er anvendt sekundære kilder fra branchen, interview med mobil strategi aktør og konklusioner/output 

fra de indledende interne og eksterne analyser. 

  

Kap 4. Dette kapitel indeholder konklusionen, syntesen og besvarelsen af delspørgsmålene. Hertil er der 

udført en perspektivering. 

 

2. Den strategiske analyse del 

 

Spg 1: Ud fra udviklingen i et omverdens perspektiv, hvad har mulighederne 

og truslerne været for Dyrberg/Kern i perioden 2012 til 2016? 

 

2.1. Analyse af Dyrberg/Kerns omverden 

Herunder vil der forekomme en analyse set ud fra makromiljøet. Omverdensanalysen er med til at definere 

de overordnede faktorer, hvor Dyrberg/Kern i meget begrænset forstand kan sætte sit præg på, og som kan 

have en direkte indvirkning på deres afsætning.  

 

2.1.1. PEST analyse 

Politiske faktorer (P) 
Dyrberg/Kern afsætningsgrundlag er præget af de politiske og lovgivningsmæssige beslutninger, som er 

truffet i de respektive lande, som Dyrberg/Kern befærder sig på. I forhold til afgrænsningen ses der kun på 

de politiske og lovgivningsmæssige forhold fra Danmark. 

 

Iværksætterselskab 
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Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) på samme måde som et 

anpartsselskab22. Begrundelsen var at sætte gang i erhvervslivet og dertil de danske iværksætter. Man kan 

etablere et IVS for 1 kr. Det er positivt for Danmark, og ud fra nedenstående. Figuren viser at godt 18 % af 

de nye virksomheder er IVS. 

 

Figur 4: Datacvr.virk.dk & NNmarkedsdata23. 

Ser man derimod over mod smykkeindustrien og Dyrberg/Kern, kan det tilegnes som en trussel, eftersom 

man hurtigt kan etablere en smykkevirksomhed og deraf udledes til en øget konkurrence. 

 

Lukkeloven 

Afskaffelsen af lukkeloven pr. 1 oktober 2012 har haft en stor betydning for detailhandlen i Danmark. Loven 

har den betydning for butikkerne, at de reelt kan have åben, når forbrugerne har tid24. Det anses derfor 

som en mulighed for Dyrberg/Kern, og deres valg af alliancer. Således deres produkter kan nå ud til en 

større skare. 

 

CSR 

Siden 2009 har de største danske virksomheder været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med 

samfundsansvar25. I forhold til Dyrberg/Kern har det jf. deres regnskabsklasse C, været frivilligt om de 

                                                           
22 E-Conomic - https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/ivaerksaetterselskab 
23 Dansk Industri - 
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Analyser/Historisk%20mange%20nye%20iv%C3%A6rks%C
3%A6tterselskaber.pdf  
24 Dansk Erhverv - https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Erhvervsvilkaar/Sider/Lukkelov.aspx 
25 Dansk Erhverv - https://www.danskerhverv.dk/Raadgivning/CSR/om-csr/Sider/Lovgivning.aspx 
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ønsker at arbejde med samfundsansvar. Eftersom grænsen går ved overskridelse af mindst 2 af disse 

størrelsesgrænser26: 

 Størrelsesgrænser Dyrberg/Kern 2015/16  

Balancesum 156 mio. kr. 82.5 mio. kr. 

Nettoomsætning 313 mio. kr. ** (33,1 mio. kr. bruttofortjen.) 

Gns. antal heltidsbeskæftigede 250 ansatte 66 ansatte 

Figur 5: Oversigt over CSR minimum og Dyrberg/Kern. 

 

I slutningen af 2009 blev der etableret et certificeringssystem under Responsible Jewellery Council (RJC), 

som har til formål at promovere etiske, sociale, menneskeretlige og miljømæssige praksisser indenfor 

diamant- og guldforsyningskæden. Samtidig er der Kimberley processen, hvor man forsøger at forhindre 

konflikt diamanter. Kimberley er en aftale mellem regeringer, industrien og det civile samfund27. Ved at 

blive certificeret under RJC adresser man standarden indenfor ovennævnte formål og samtidig også at man 

som virksomhed overholder de etiske regelsæt, som er dannet. Det kan betyde en større omkostning for 

smykkeproducenterne, som skal være opmærksomme på deres produktionsanlæg og deres leverandører. 

Det kan derfor skelnes til en Cost-Benefit, hvorvidt man skal lade sig certificer, eftersom en negligering af 

de etiske regler kan påvirke ens forretningsdrift på en negativ facon. Fx hvis der bliver fundet informationer 

på produktionen af smykker sker under kummerlige forhold. Dyrberg/Kern er ikke at finde på listen. 

Pandora er. 28 Det kan hænge sammen med den aktuelle størrelse forskel af virksomhederne, og hvorvidt 

man selv driver produktionen eller bruger leverandører. Dyrberg/Kern følger dog både de danske og 

internationale love i forhold til tungmetaller, deraf Kimberley processen, og sikre samtidig at 

leverandørerne overholder de etiske regelsæt med uanmeldte inspektioner29. Derfor anses det som en 

fortsættende mulighed, med fokus på brandværdien.  

 

Økonomiske faktorer (E) 
Udefra kommende påvirkninger såsom finanskrisen, kan afledes til en direkte påvirkning af faldet i 

bruttofortjenesten hos Dyrberg/Kern. Herunder vil nogle økonomiske faktorer kunne give indikationer 

hvordan købekraften er i Danmark og hvilke forventninger der kan sættes. 

 

                                                           
26 Samfundsansvar - https://samfundsansvar.dk/2016-2017-krav-under-500-ansatte 
27 CSR kompasset - http://www.csrkompasset.dk/smykkebranchen 
28 Responsible Jewellery Council - http://www.responsiblejewellery.com/members/certified-members/ 
29 Dyrberg/Kern - https://www.dyrbergkern.dk/etik 
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Vækst 

Først og fremmest måler vi ud fra væksten i bruttonationalproduktet (BNP), hvorvidt der er fremgang i 

økonomien. Finanskrisens anmærkninger satte præg på den danske økonomi, og dertil befolkningens lyst til 

at spare fremfor forbruge. Figuren nedenunder viser udviklingen i perioden 2012-2016.  

 

Figur 6:  Udvikling i BNP i perioden 2012 - 201630. 

 

Det ses at gennem perioden er væksten i BNP steget fra 0,2 % til 1,3 %. Hvilket er tendens til at markedet 

har ændret sig, og forbrugerne spendere mere end før. Noget af det man sparer hurtigst på i en krisetid er 

bl.a. luksusvarer, såsom smykker31. Taget ud fra modellen vil en stigning i BNP kunne tangere til en 

mulighed for Dyrberg/Kern. Derimod tilegner det sig også en trussel, som følge af nedgangen i 

Dyrberg/Kerns bruttofortjeneste, da de følsom overfor en given lav- eller højkonjunktur. Som vi så igennem 

finanskrisen med lavkonjunktur, spenderede forbrugerne mindre og ved en højkonjunktur øges forbruget. 

Det skønnes at væksten fortsætter med en stigning på 1,7 % i 2017 og 201832. 

 

Disponibel nettoindkomst 

En anden medspiller til hvorvidt fremgangen kan spores i markedet og købekraften er stigningen i 

nettoindkomsten. Gennem perioden 2012-2016 har den disponible nettoindkomst steget fra 152 t.kr. til 

166 t.kr. I 2015 forhøjede man beskæftigelsesfradraget og satte topskattegrænsen op33 som led i 

                                                           
30 Danmarks Statistik - http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1383 
31 Penge.dk - https://penge.dk/generelt/sadan-sparer-danskerne-sig-gennem-krisen 
32 Finansministeriet - https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/05/gode-udsigter-for-dansk-oekonomi 
33 Penge.dk - https://penge.dk/skat/dette-aendrer-sig-i-din-okonomi-i-2015 
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vækstskabelsen. Ultimo 2015 satte man fokus på en strammere finanspolitik, mod at væksten skal drives af 

de indenlandske investeringer og et øget privatforbrug. 

 

Figur 7:Udvikling af den disponible nettoindkomst i perioden 2012-201634. 

 

Den øgede disponible nettoindkomst skal ses som en væsentlig mulighed for Dyrberg/Kern, da den 

stigende indkomst kan medføre et øget salgspotentiale. Hvis vi hælder over til forbrugertillidsindikatoren35, 

som er forbrugernes vurdering af deres egen og Danmark økonomiske situation, viser den ligeledes positive 

takter. Ved sammenligningen af 2008 (finanskrisen start), var tilliden på hele -17 %, og -7 % primo 2012. 

Mod et gennemsnit på 2 % i 201636 og slutteligt 7,1 % juni 2017. Forbrugerne er derfor tillidsfulde for 

fremtiden, og for en virksomhed som Dyrberg/Kern, er det vigtigt at tage med i den fremtidige plan. 

 

Beskæftigelse 

Finanskrisen medfører også andre trusler, som netop en lavere beskæftigelse. Virksomhederne afskediger i 

krisetid, da de ligesom forbrugerne, spenderer mindre, væksten er i bund og troen om fremtiden er 

svindende. Ser vi derimod på udviklingen fra 2012, hvor ledigheden lå på 7,5 % til nu, hvor ledigheden er på 

6,2 %37, er flere kommet i arbejde. Det betyder samtidig også en potentiel større købekraft og 

sammenholdt med væksten i BNP – en mulighed. 

                                                           
34 Danmarks Statistik - http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
35 Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrugerforventninger 
36 Dansk Industri - 
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Analyser/Forbruget%20forts%C3%A6tter%20fremgangen
%20i%202016.pdf 
37 EU data - http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 
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Råvarepriser & Valuta 

En anden økonomisk faktor er selve råvaremarkedet. Dyrberg/Kerns materialer stammer fra Italien, Kina og 

Afrika. Heri hvis der sker en prisstigning, vil det anses som en trussel. Det skyldes at produktionen bliver 

dyrere og kan medføre en højere pris på smykkerne.  

Eftersom Dyrberg/Kern er på så mange markeder, og derfor kan der kategoriseres som værende 

internationalt opererende. Vil fremmed valuta og tilknyttende kurs, have indvirkning på selve fortjenesten 

på smykkerne. Det oplyses i årsrapporten, at valutakursdifferencer bliver indregnet i resultatopgørelsen 

som finansielle poster38.  

Ved at kigge på guld og sølvpriserne i markedet fra 2012 til 2016, vil jeg kunne fremfinde eventuelle 

faktorer som i givet fald vil have påvirket bruttofortjenesten negativt i denne periode.  

 

Figur 8: Graf over 1 guld og 2 sølv priser fra 2012 - 201739. 

 

Ud fra graf 1 ses guldprisen som har svunget fra godt 1800 USD i 2012 til 1300 USD 2016, det burde have 

påvirket bruttofortjenesten positivt i perioden 2012 til 2016, eftersom indkøbsprisen på guld er faldet. I 

skrivende stund er den på 1250 USD. Eftersom prisen på guld viser tendens til et niveau mellem 1200 USD 

og 1300 USD, kan det antages som en mulighed, såfremt Dyrberg/Kern formår at styre leverancen ud fra 

guldprisen. Hvis ikke, er det en trussel, da det kan betyde de køber dyrere ind end deres konkurrenter.  

Graf 2, som viser sølvprisen viser et fald på 200 USD i 2012 til et niveau omkring 140 USD i 2016, og 105 

USD i 2017. Det viser et fald i perioden 2012 til 2016, hvorfor samme problematik omkring mulighed og 

trussel viser sig, som før hos Graf 1.  

                                                           
38 Dyrberg/Kern Årsrapport 2015/2016 
39 Tavex Guld/Sølv pris - https://tavex.dk/dk/aktuelle-guldpriser-og-soelvpriser/ 
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Ser vi på Pandora, som i 2013 købte guld og sølv for hele året, og endte med at have købt for dyrt ind 

eftersom guld og sølvprisen faldt henover året40. Dette ses i graferne 1 og 2. Derfor kan man også være for 

forsigtig, og man skal være nøje opmærksom på sine indkøb. 

 

Sociokulturelle faktorer (S) 
Heri indgår de sociale og kulturelle forhold. De er vigtige medspillere i forhold til afsætning af smykkerne i 

Danmark. Det handler om at forstå de sociokulturelle forhold inden man udvikler en go to market plan. 

 

Individualisme 

Når man snakker om en voksende megatrend indenfor den sociale faktor, vil især individualisme være i 

fokus. De danske forbruger er særdeles individualistiske, og med en score på 74, kan Danmark indføres som 

en individualistisk samfund41. Forbrugerne vil differentiere sig fra sin omgangskreds og dertil prioriterer 

man sine egne behov i forhold til de andres. Samtidig opnår Danmark en høj score på indulgence, en score 

på 70. Det betyder at forbrugerne i høj grad viser vilje til at tilfredsstille sine behov og ønsker med hensyn 

til at nyde livet og have det sjovt. Generelt har man en positiv holdning og har en tendens til optimisme42. 

Herunder bruger man penge som man ønsker. Selve dette individualistiske og indulgence træk er 

muligheder for Dyrberg/Kern. 

 

Sociale medie & Digitalisering 

En anden megatrend er forbrugernes tilstedeværelse på sociale medier, som Facebook, Snap, Instagram 

mv. Fra at være én forbruger, som handlede i butik eller online, er forbrugeren nu en blandt mange. Derfor 

udgør sociale medier en social risiko, og en potentiel trussel for Dyrberg/Kern. Forbrugerne kan reelt have 

magten, og en online tilstedeværelse er en eksplicit nødvendighed.  Selvom sociale medier kan virke 

skræmmende for virksomhederne, vil det fra en anden vinkel også være en givtig informationskilde. Man 

får pludselig kendskab til forbrugerne og deres ageren. Trenden findes ikke blot hos forbrugerne, men også 

virksomhederne tilkobler sig med godt 60 %, som er aktive på de sociale medier43. 

                                                           
40 Business.dk - http://www.business.dk/detailhandel/pandoras-guld-og-soelv-indkoeb-koster-dyrt 
41 Geert-Hofstede - https://geert-hofstede.com/denmark.html 
42 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Praktisk Seminar HD 2. Del, Academic Books, 
2016-2017 – Hofstede’s Kulturelle Dimensioner – Side 104. 
43 Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2015/2015-12-09-mere-end-hver-anden-
virksomhed-er-paa-de-sociale-medier 
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Ikke nok med at forbrugerne er at finde på de sociale medier, forbrugerne bliver også mere digitaliserede. 

Det ændrer den traditionelle købsadfærd, og hvis man ser på de 1,7 mio. danske Instagram brugere44, så vil 

digitaliseringsbølgen være en stor mulighed for Dyrberg/Kerns afsætning og kommunikationsværktøj. 

 

Mobilfri tid 

I et land hvor digitalisering og sociale medier buldrer derudaf, er der opstået en mindre trend. Som Mobilfri 

tid, hvor man lægger sine tablet eller mobil fra sig. Man prøver på den måde at være til stede. ”Tid er 

kostbar, så det handler om at være til stede, når man er der” jf. Laila Jürs, Guldsmedebranchen. Man 

forsøger at tage afstand fra det pulserende massemedie, som er der med det samme, man tænder 

telefonen. Som smykkeproducent kan det være en mindre mulighed, eftersom disse forbrugere ønsker ro 

og søger mod sin indre værdi. Tilmed kan det være en trussel, da den online markedsføring ikke når ud til 

denne forbruger. 

 

Teknologiske faktorer (T) 
Udviklingen i teknologien og det eksterne miljø kan tilsiges en stor betydning. IT udviklingen er med til at 

give en påvirkning af hele infrastrukturen og deraf værdikæden. I forhold til miljø, er man som nævnt ved 

CSR nødt til at arbejde med samfundsansvaret. 

Den teknologiske udvikling i forhold til produktion, har en mindre betydning for Dyrberg/Kern, eftersom 

produktsortimentet bliver produceret af leverandører. Det kan dog tilsiges, at ved CSR løbende skal følge 

op omkring produktanlæggendes egenskaber også lever op til nye samfundsmæssige regelsæt. Eller om 

man udnytter anlæggendes kapaciteter fuldt ud. Det kan give belæg for en bedre udnyttelse og tilmed en 

lavere driftsomkostning sat i forhold til produktionsantal. Som til sidst kan udledes til en lavere indkøbspris 

for Dyrberg/Kern, og derfor en mindre mulighed.  

 

Flere tilgængelige platforme 

Den digitale udvikling tager fart. Forbrugerne har mulighed for at tage ned i butikken, men også andre 

platforme viser fremdrift. Det viser sig at 8 ud af 10 har en smartphone og at apps giver flere loyale kunder 

og mere information omkring deres kunder. Herunder har fx Airbnb og Irma formået at lave apps45. Det 

                                                           
44 Finans.dk - http://finans.dk/erhverv/ECE9390978/ekspert-stort-potentiale-for-virksomheder-paa-
instagram/?ctxref=ext 
45 FDIH - https://www.fdih.dk/nyheder/2016/april/stort-potentiale-i-apps 
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anses derfor som en mulighed, at udvikle en app ved siden af sin E-Commerce site, eftersom man har 

mulighed for at lave push beskeder, og derfor kan man som virksomhed udvikle personlige og direkte 

kommunikation til den enkelte kunde. 

 

2.1.2. Sammenfatning 

PEST modellen som er sammenfattet ud hvilke muligheder og trusler, der kan findes i omverdenen. I 

modellen under er der tilsat en skala på 1-5 iht. vigtigheden. Vigtighedsskalaen er udført med fokus på 

relevansen hos Dyrberg/Kern. 

Politiske faktorer (P) Økonomiske faktorer (E) 

Iværksætterselskab – Risiko – Trussel - 2 

Lukkeloven – Potentiale – Mulighed - 2 

CSR – Mulighed - 2 

Forventet vækst 1,7 % - Potentiale – Mulighed - 3 

Højere disponibel indkomst – Mulighed - 4 

Stigende beskæftigelse – Mulighed - 4 

Råvarepriser – Trussel/Mulighed -3 

Socialkulturelle faktorer (S) Teknologiske faktorer (T) 

Individualisme – Trend – Mulighed - 5 

Større kundegrupper – SoMe – Trussel - 3 

Digitalisering – Kommunikation – Mulighed – 4 

Mobilfri tid – Mulighed/Trussel - 1 

Udnyttelse af produktionsanlæg – Mulighed - 1 

Flere platforme – Mulighed - 5 

Figur 9: PEST med opstilling af skala på 1-5 iht. vigtigheden i relevans til Dyrberg/Kern. 

 

Politiske faktorer  

Ud fra vigtighedsskalaen har de politiske faktorer ikke haft den større indvirkning på Dyrberg/Kern. Da 

politikerne udformede iværksætterselskabs formen, udgjorde det en trussel mod de etablerede aktører. 

Jeg anser det som en mindre trussel, men fortsat en risiko, eftersom en aggressiv indtrængningsmodel, 

kræver investorer og et potentielt stærkt brand awareness, for at tage kampen op mod de eksisterende. 

Lukkeloven er en mulighed i udformning af ens konkurrenceparametre, ligeledes er CSR politikken. Begge 

anses som dog som værende af mindre betydning iht. størrelsen af Dyrberg/Kern og deres marketingmix. 

 

Økonomiske faktorer 

Finanskrisen har haft kløerne i smykkebranchen, men i takt med at væksten stiger, har det medført en 

stigning i nettoindkomsten og en højere beskæftigelse. Derfor anser jeg de økonomiske faktorer som 
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værende positive for markedet, da vi bevæger os væk fra lavkonjunkturen og over mod en større tro på 

fremtiden for forbrugerne. Forbrugerne får flere penge mellem hænderne, og der kommer flere på 

arbejdsmarkedet. Det er alle muligheder som er værd at iagttage og tage med i sin fremtidige planlægning. 

Jeg har derfor sat dem som 3 og 4 på vigtighedsskalaen. En anden vigtig faktor er råvaremarkedet, dette 

anses som vigtigt og tilmed en mulighed, hvis man formår at købe nøje ind.  

 

Socialkulturelle faktorer 

En af de allervigtigste faktorer er individualismen, og det at man sætter sine egne kriterier og behov højere 

end andres. Specielt i branchen og for Dyrberg/Kern, er det noget man i omverdenen skal være 

opmærksom på, da forbrugerne ikke altid køber det samme, men i højere grad køber ud fra sine egne 

behov. En trussel derimod er SoMe, og kunden ikke er én, men er én blandt mange. Jeg anser derfor SoMe, 

som en nødvendighed for at begå sig i nu- og fremtiden. Muligheden for at udnytte disse nye digitaliserede 

apps, SoMe m.m. i et direkte kommunikationsværktøj, er højt. Det skyldes muligheden for at præcisere sin 

markedsføring hen mod den bestemte kunde eller kundegruppe.  

 

Teknologiske faktorer  

Ud fra de teknologiske faktorer er flere platforme, som er udledt fra digitaliseringen, en stor mulighed for 

at være tilgængelige de steder, nutidens befolkning er. 

 

2.2. Analyse af konkurrencesituationen 

Omverdensanalysen var med til at definere visse eksterne faktorer, som Dyrberg/Kern ikke kan have nogen 

decideret indflydelse på og som alligevel har en impact på afsætningsgrundlaget. I dette afsnit med analyse 

af konkurrencesituationen, går vi mere i dybden på selve kunderne, konkurrenterne og overordnet set 

smykkebranchen. Med det fokus at fremfinde de katalysatorer hvori Dyrberg/Kern har en mulighed for at 

sætte sit præg i et afsætnings øjemed. 

 

2.2.1. Kundeanalyse 

Førend man kan målrette sin kampagne eller sit produkt ud til kunden, er det essentielt at have kendskab 

til sin målgruppes købsadfærd, så man kan udnytte markedspotentielt på den mest hensigtsmæssige måde. 
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Som forlængelse af dette og til brug for fastlæggelse af sine markedsføringsparametre (4 P’er)46, har det 

stor betydning, at man har en knowhow omkring sin målgruppes behov, livsstil, motivation og ønsker.  

 

Hvem er kunderne? Og hvem er de attraktive Customer Groups?  
I Danmark er den samlede population på godt 5.755 mio. herunder udgør hunkønnet 2.892 mio. og 

hankønnet 2.863 mio.47 Set ud fra hele populationen, kan hele Danmark ses som den potentiale 

aftagergruppe. Og så alligevel ikke. Gennem ens tilværelse går man igennem flere faser – se tabel 2. Ud fra 

denne kan man uddrage en nærmere præcisering af den attraktive aftagergruppe.  

År I alt (Hankøn) I alt (Hunkøn) 
Samlet gns 

formue - gæld 

0-9  321.156 304.408  

10-19 349.918 333.233 12.239 

20-29 393.267 377.012 106.173 

30-39 341.477 332.700 375.225 

40-49 391.237 386.949 828.637 

50-59 394.538 390.543 1.369.151 

60-69 329.270 340.107 1.880.334 

70+ 343.085 427.270 1.478.831 

 
2.863.948 2.892.222  

Tabel 1: Fordeling af hunkøn efter 10 års intervaller – Statistikbanken.dk48. 

 

Der ses i tabellen et flertal af hankøn i aldersgrupperne, indtil 60-69 år og 70+, hvor der er en større andel 

af hunkøn. Samtidig er der en konsekvent stigning i den samlede gennemsnitlige formue pr. individ indtil 

70+ hvor der er en nedgang i formuen. Det skyldes overgangen til pensionsalderen og individerne benytter 

formuen til fastholdelse af levestandarden, som de havde, da de var på arbejdsmarkedet. Tager jeg disse 

aldersgrupper og sammensætter det i nedenstående tabel med udgangspunkt i deres livsfaser samt hvilke 

produkter der bliver aftaget. Vil man kunne se nærmere på de mere attraktive kundegrupper. 

Man kan desuden inddele kundegrupperne indenfor kriterierne demografi (køn, alder, uddannelse, 

indkomst, familielivscyklus) og geografi.49 Man inddeler indenfor disse områder, for at skabe et mere 

præcist overblik over sine grupperinger, og for at fastsætte sit marketingmix så nøje som muligt. Men 

                                                           
46 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 21 
47 Danmarks Statistik - http://www.statistikbanken.dk/10021 
48 Statistikbanken - http://www.statistikbanken.dk/10542 
49 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 205 
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nedenstående livsfase model giver et godt overblik over hvilke produkter grupperne køber, hvilken 

livssituation de er i, hvad man forsøger at opnå og tilmed vil undgå. Modellen abstraherer derfor fra de 

mere gængse modeller som Gallup kompas og Minerva segmenteringen, som er mere til at se det fra et 

mere traditionelt og overordnet perspektiv. 

 

 Produkter 
Livssituation/økono
mi 

Ønsker - 
opsøger 

Frygter - 
undgår 

Børn 0-9 Legetøj, dille, biograf Ser meget tv Stimulering, 
Socialisering 

Et barn der 
er udenfor 

Tweens 9-13 Biografture, teknologi - pc, 
mobil, tv 

Leger ikke legagtigt, 
Klæder sig som 
teenager 

Se ældre ud At blive 
opfattet som 
barnlig 

Teenager 13-18 Alt vedrørende det ydre Tjener selv penge, 
optaget af sig selv 

Anerkendels
e 

Misforståels
e, afvisning 

Identitet 18-25 Fortsat alt ydre, ting til 
første hjem 

Formel voksen, 
uddannelse og 
karriereplaner. 
Flytter hjemmefra 

Udvikling og 
udseende 

Stilstand og 
mislykket 
udseende 

Etablering 25-30 Ting til første fælles hjem, 
fælles oplevelser 

Partner fundet, 
flytter sammen, 
uddannelse slut - 
karriere start. Få 
økonomien til at 
holde 

Forankring Rodløshed 

Familie med 
småbørn 30-35 

Ting til det fælles hjem, 
fælles oplevelser 

Tiden er knap - 
familie og karriere. 
Pres på økonomien 

Finde 
balance ml. 
familie og 
karriere 

Dyrt, 
upraktisk, 
uholdbart 

Familie med 
skolebørn/teenag
er 35-40 

Mere til den enkelte, mere 
teknologi, ferier 

Fokus på karriere, Panik og 
aflad 

Dårlig 
samvittighed 

Familie med 
teenager 40-45 

Aktiviteter Konflikter og 
skænderier 

Frihed og 
kamp 

Fx tab af 
barn 

Selvrealisering 45-
60(65) 

Huset moderniseres, 
selvforkælelse - Smykker, 
tøj 

God økonomi og 
helbred, aktivt 
arbejds/fritidsliv. 
Venskaber er vigtige 

Udvikling Afvikling 

Ny senior 60-70 Mange rejser, anti-alder 
produkter 

Meget fritid, god 
økonomi 

Det gode liv Det sølle liv 



René Blæsberg Vejlby Afgangsprojekt HD MM Copenhagen Business School 

30 
 

Rutinesenior 70+ Lavt forbrug, gaver, 
produkter 

Det nære og 
rutinerede er vigtigt 

Tryghed Utryghed 

Tabel 2: Oversigt over livsfaser iht. segmenteringsvalg. Egen påvirkning sammenkoblet med Louise Byg Kongsholms model 50 

 

Ud fra modellen kan vi derfor udlede nogle bestemte kriterier, hvor kunden reelt er et sted i dets livsfase, 

hvor man vil opnå nogle anerkendelse, mere til den enkelte og selvforkælelse. Jeg har udpeget 4 (3) 

kundegrupper, som jeg mener er mere attraktive indenfor selve smykkebranchen, dette er udtaget ud fra 

hvilke produkter grupperne køber og hvad de vil opnå. 

 

Customer functions: Kundebehov 
Hvad forstås ved et kundebehov? Man kan sige at et behov er en form for tilstand, hvor man tager 

udgangspunkt i sin aktuelle tilstand og ser mod det ideelle51.  Disse 4(3) kundegrupper, som er udvalgt, kan 

kategoriseres følgende indenfor Maslows behovspyramide. 

 

Behovspyramiden er med til at centralisere nogle 

vigtige punkter, som kan skelne mellem kundens behov 

for et smykkekøb, og dets signalværdi til omverdenen. 

Jeg har medtaget den fulde model, men til videre brug, 

vil sikkerheds- og fysiologiske behov ikke blive 

inddækket. De resterende vil blive uddybet her:  

 

Teenager 13-18 & Identitet 18-25:  Denne er udpeget 

som én gruppe, eftersom produkterne som der købes 

gennem begge grupperinger, er produkter til det ydre. Herunder har man et succeskriterium, at man vil 

opnå en form for anerkendelse, og det at, man ønsker at blive betragtet som en voksen. Samtidig vil man 

undgå misforståelse, og generelt vil man undgå en anseelse som værende mislykket.  Ser man derimod over 

på selve behovspyramiden, vil behovet herunder være en form for socialt behov, man er påvirkelige af 

udefrakommende faktorer. I et socialt sammenhæng handler det for denne grupper om at bliver 

anerkendt, og man vil ikke ”tabe ansigt” overfor de andre. Som tilføjelse hertil kan det ses på nedenstående 

                                                           
50 Louise Byg Kongsholm - Fra barnevogn til kørestol. Livsfaser og forbrug, 2008, s. 72-77 

51 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 62 

Figur 10: Maslows behovspyramide, Forstå Forbrugerne - 
Side 66. 
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model, at i 2016 var 97 % af de 16-24-årige tilknyttet brugen af sociale medier. Det medgiver blot til den 

sociale behov, at man i denne gruppering har et behov i sociale sammenhænge. 

 

 

Figur 11: Oversigt over brug af sociale medier52. 

 

Familie med skolebørn/teenager 35-40: Man er kommet i livsfasen hvor børnene går i skole, og man nu 

har nu tid til at fokusere på sin karriere. I alderen kan man opleve en form for midtvejskrise, og de 

produkter man køber har en større betydning for en selv og man køber mere til sig selv. Ser man på selve 

behovet i denne gruppe, så handler det om at skabe en form for status omkring sig selv. Derfor er denne 

gruppe kategoriseret i Egobehovet/status. Man vil gerne udtrykke sine behov til tilværelsen gennem 

uddannelse, karriere og børn, og derfor værdsætter man sig selv på en anden måde, end man gjorde 

tidligere. Yderligere skaber man sig en anden identitet, som sammenholdt med fokuseringen på karrieren, 

medvirker til, at man gerne vil gøre mere for sig selv. 

 

Selvrealisering 45-60(65): Børnene er flyttet ud og man har derfor en større frihed til at realisere sine egne 

ønsker. Dette sker gennem selvforkælelse, hvor produkterne som bliver købt er fx smykker og tøj. 

Økonomien er god, og man kan reelt realisere det man ønsker. I denne gruppe har man nået en fase i livet, 

hvor man vil udtrykke sine resultater for noget af det man har opnået. Man selvrealisere sig selv på 

anerkendende måde.  

 

                                                           
52 Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20738&sid=itbef2016 
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Ved afklaring af de attraktive kundegrupper og de forskellige behov. Vil jeg gå nærmere i selve 

købsincitamentet, og dermed købsadfærden for grupperne.  

 

Købsadfærd & motivation 

Ud fra motivationsteorien, er motivationen mere styret af den mere eller mindre involverende proces, hvor 

kunden drives af en adfærd som styres ud fra tilfredsstillelse eller reducering af sit behov indenfor 

smykkemarkedet53.  

Der skelnes her mellem de negative og positive købsmotiver, hvor de negative er med til at forebygge eller 

fjerne et problem, deraf rationel handling. De positive er med til at give en form for tilfredsstillelse og 

derfor en emotionel handling. ”Smykker er noget man køber for at give en tilfredsstillelse til sin hverdag og 

samtidig for at vise det til sin omgangskreds”54 Derfor kan vi udlede smykker som værende et positivt 

købsmotiv, men giver også anledning til de mere sociale købsmotiver. Hvor man køber ligesom de andre 

”Bandwaggon”, Snob (køber anderledes end de andre, og forsøger at skildre sig ud), Veblen (køber markant 

dyrere end de andre) og Thrifty (man er en dygtig indkøber, og fortæller os andre om det).55 

Ved at se nærmere på det mere rationelle og 

emotionelle handlingsperspektiv, tager jeg 

brug af FCB matrixen. Matrixen er med til at 

vise hvor høj involvering og betænkning der 

er56. 

Ud fra kundegrupperne anser jeg 

smykkekøbet på det emotionelle plan, og 

dermed Big Toys. 

Feel Think Do – Big Toys. Det begrundes med 

det emotionelle aspekt i et smykkekøb, og den typiske høje involvering. Når man foretager et smykkekøb, 

er der et emotionelt motiv med ind over. Ved at påføre sig et smykke, vil den typiske attribut være en glad 

                                                           
53 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 63 
54 Citat: Interview med Laila Jürs, Konsulent - Guldsmedebranchen 
55 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 188 
56 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 - 

Side 116 

 

Figur 12: FCB modellen, Forstå Forbrugerne - Side 115. 



René Blæsberg Vejlby Afgangsprojekt HD MM Copenhagen Business School 

33 
 

følelse, og man gerne vil vise smykket til omverdenen. Derfor kategoriserer jeg et smykkekøb herunder. 

Definition: høj involvering med et positivt emotionelt købsmotiv. 

“Hvis jeg har haft en hård dag på arbejde, kan jeg godt finde på, at tage ned i gågaden, og finde et eller 

andet, for at blive i godt humør igen – typisk er det et smykke.”57 Det afleder til en anden type af købsmotiv. 

Feel Do Think. Her er der følelse med i købet, men knap så meget involvering. Man kan foretage et 

smykkekøb, som et impulskøb. Fx man foretager et smykkekøb, selvom pengene ”måske” hellere skulle 

være blive brugt på noget rationelt. Det betyder så at man foretager et køb baseret på følelsen af, og 

impulsivt køber produktet, for derefter at tænke, at det måske ikke var så god en ide. Definition: høj 

involvering med et negativt købsmotiv. Man køber for at løse et problem. 

 

Technologies 

Herunder ser vi mod de teknologiske muligheder, der er i markedet og som skal være til for at kunderne 

opnår en tilfredsstillelse af sine behov.  

Butik – detail:  I 2015 udgjorde 87 % af alt varekøb i de fysiske butikker58. Det er den traditionelle metode, 

og herunder hører alt handel – dagligvarer, tøj, sko, smykker. Når man snakker om smykkemarkedet, kan 

det både være egne butikker og 3. parts butikker – som indgår i detailhandlen. Detailhandlen udgør stadig 

størstedelen af alt handel i Danmark, men en anden kanal er stigende: E-Commerce. 

E-commerce: Ser vi derimod mod E-Commerce handel udgjorde dette 13 % af alt handel. Det er værd at 

tage i betragtning at E-Commerce i Danmark 

voksede med 17 % fra 2015 til 2016, og udgør 

nu 111 mia. kr. og med et forecast på 125-

130 mia. kr. i 201759. Hvilket er en 

prognoseret vækst på godt 12,5 %. Det er 

derfor ikke kun en salgskanal som er 

stigende, men samtidig en kanal, hvor der 

forventes en stærk vækst fremover. Hele 80 

% af den danske befolkning handler online60. 

                                                           
57 Citat: Interview med Louise M, smykkekøber 
58 Dansk Erhverv – E-Analyse 2016, side 8 
59 Dansk Erhverv – Status for E-Handlen i 2016 – endnu et rekordår og flere i vente 
60 Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20737&sid=itbef2015 – Side 24 

Figur 13: Devices til køb på nettet 2016. 
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Brugen af computer udgjorde i 2016 hele 73 % af alt varekøb over nettet, og 17 % gennem tablets og 9 % 

handel foretaget gennem Smartphones. Det interessante ved dette er, at ”danskerne shopper via 

mobiltelefonen som aldrig før.”61 Herunder bruger danskerne mobiltelefonen til at sammenligne priser med 

konkurrenterne, researcher og ligeledes til at foretage køb. Som vi ser i figuren under, har 66 % af 

personerne under 30 år søgt efter informationer om en vare og 12 % som har downloadet en app for et 

specielt mærke eller butik. Det forholder sig tilsvarende på de 30-39-årige og 40-49-årige, at henholdsvis 67 

% og 57 % har søgt efter information gennem mobiltelefonen. Der er dog stor forskel fra personerne under 

30 år til 60+ år, som har søgt efter information eller downloadet en app.  Kun 23 % af 60+ år har søgt efter 

information gennem mobiltelefonen. Det er vigtigt at have fokus på de under 30 år, 30-39 år og 40-49 pr, 

eftersom de er de ”nye” seniorer (om nogle år). Da de allerede har et stort kendskab til information søgning 

gennem mobiltelefonen, vil man ved fokus på disse, kunne bruge dem som influeret referencegruppe62, til 

de ”nye” unge.  

 

Figur 14: Anvendelse af mobiltelefon63 

 

Samtidig viser det en tendens til at 33 % af kvinderne bruger en smartphone eller tablet til at købe varer på 

nettet, hvorimod kun 20 % af mændene64. Hele 78 % af den danske befolkning har en smartphone, og 75 % 

                                                           
61 PWC - https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/danskerne-shopper-via-mobiltelefonen-som-aldrig-
for.html 
62 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 – 
Side 186 
63 Dansk Erhverv – E-Analyse 2016, side 21 
64 Dansk Erhverv – E-Analyse 2016, side 24 
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af disse, brugte den til internetsurfing, hvilket er en drastig stigning fra 2011, hvor den blot var på 33 %65. 

Hvis vi derimod vender perspektivet mod: ”Hvorfor man ikke bruger en smartphone”, viser det sig at 63 % 

er usikker overfor hacking af personlige data og det er selvom at over halvdelen af danskerne er villige til at 

betale for produkter over smartphonen66. 

Ud af alt e-handel foregår 3 % smykker, ure, tasker og andre accessoires67. Den online smykkehandel udgør 

derfor en mindre del af e handlen. ”Det er en nødvendighed at være tilstede, både online og i de fysiske 

butikker68”. Selvom e-handelen med smykker og ure fortsat udgør en mindre andel af den samlede e-

handel, er det eksplicit en nødvendighed for aktørerne i branchen, at være begge steder, hvis de skal være 

at finde fremover, jf. Laila Jürs.  

Derfor kan det udledes, at de teknologiske muligheder både er butikkerne og E-Commerce. 

 

Markedsdefinition 

Markedet og kunderne findes i en samhørig kontekst. Heri vil der fremkomme en smykkebranchen, med en 

sammenkobling af kundegrupperne, funktionerne og teknologien deri. 

Jeg vælger at tage udgangspunkt i Abells: Three Dimensional Business Definition69. Årsagen hertil skyldes 

modellens customer centric baseret tilgang. Ligeledes er det vigtigt at betragte modellen kun bliver brugt til 

forstå hvem kunderne er, og derfor ikke opererer som en forretningsmodel i denne forbindelse.  

 

Customer functions: Kundefunktionerne er med til at forstå hvem forbrugerne er og dets behov for at 

foretage et smykkekøb. Dette så vi hos Maslows behovspyramide, hvor der blev skelnet mellem sociale, 

ego- og et selvrealiseringsbehov.  

Customer groups: For ikke at segmenteringen for bred, er der blevet fremfundet de attraktive 

kundegrupper: Teenager & Identitet, Familie med børn/teen og selvrealisering. Dette udgør forskellige 

aldersklasser, men har til fælles, at de vil realisere en form for anerkendelse. Det kan være i form af 

                                                           
65 Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20737&sid=itbef2015 – Side 29 
66 PwC – Analyse foretaget af PwC – Total Retail 2017: 10 Retailer Investments for an Uncertain Future - 
https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/danskerne-shopper-via-mobiltelefonen-som-aldrig-for.html 
67 Dansk Erhverv – E-Analyse 2016, side 28 
68 Citat: Laila Jürs – Konsulent, Guldsmedebranchen 
69 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Praktisk Seminar HD 2. Del, Academic Books, 
2016-2017 – Markets and customers: Market Boundaries and Target Marketing, Geoff Lancaster & Lester 
Massingham, 3 udgave 2001 – Side 111/117 
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Model: 1: Inspiration fra egen Praktisk Seminar opgave. Markedet for smykker. 

opnåelse af anerkendelse i sociale sammenhænge, man har lyst til at give mere til sig selv, eller man gerne 

vil give sig selv en selverkendelse. 

Technologies: De teknologier som er en nødvendighed i smykkemarkedet er detailbutikkerne og E-

Commerce. Herunder kan der både tilhører 3. parts, hvor aktørerne har aftaler med andre E-Commerce 

sider eller butikker, for at brede sit produkt ud så meget som muligt. 

Herunder kan ses, hvordan det er sat op ud fra Abells model70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at betragte, des tættere på centrum du er, des nemmere er det at spotte købsadfærden hos 

kunden. Som vist er detail stadig den del, hvor størstedelen af salget kommer fra, derfor er den tættest på 

centrum.  

Samtidig skal det ses, som des længere ud af X aksen og op af Y aksen, des mere specifikke produkter, er 

det forbrugerne ønsker, og des mere informationer skal der findes.  

Kritik: Abells Market Boundary Definition er en decideret forretningsmodel, men til brug for at definere 

smykkemarkedet, er den god. Da den ser det fra et mere customer centric perspektiv.  

                                                           
70 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Praktisk Seminar HD 2. Del, Academic Books, 
2016-2017 – Market and customers: market boundaries and target marketing – Side 113 
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Vurdering: Modellen er med til at sætte markedet i perspektiv, og anse hvilke kunder der er, og hvilke 

behov de har, samt hvad skal der til for at tilfredsstille behovet. 

 

2.2.2. Sammenfatning af kunderne 

Tager man udgangspunkt i smykkebranchen, kan man se hele Danmark befolkning, som dets 

aftagergruppe. Går man derimod en takt dybere ned, kan man ud fra livsfaserne finde hvilke kundegrupper, 

som er de mest attraktive. Dette ses ud fra hvilke produkter de køber, og hvad de gerne vil opnå. 

Der blev fundet 3 attraktive kundegrupper - Teenager 13-18 & Identitet 18-25, Familie med 

skolebørn/teenager 35-40 og Selvrealisering 45-60(65). Den første gruppe har et fokus på det ydre, og 

opnåelsen af en form for anerkendelse fra sin omgangskreds. Den anden gruppe har nu tiden til at fokusere 

på sin karriere, og derfor vil man gerne gøre noget mere for én selv. I den sidste gruppe har man 

økonomien i orden og man har et større frirum i sin hverdag. Ligeledes vil man gerne give sig selv en 

anerkendelse for det man har opnået. 

Størstedelen af alt handel forgår fortsat i detailbutikkerne, men en stigende tendens viser sig ved E-

Commerce og der forventes stærkt vækst fremover. Hertil er smartphonen en af de drivkræfter, som i 

fremtiden, vil blive fokuseret mere og mere på. Eftersom kunderne i dag er mere mobile og smartphonen 

er en af de områder, som man skal have fokus på. 

 

2.2.3. Konkurrentanalyse 

Konkurrentanalysen er den anden fase af den eksterne analyse og har fokus på identificeringen af de 

muligheder og trusler, som kan uddrages fra konkurrenternes træk, styrker eller svagheder71. 

 

                                                           
71 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 42 
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Hvem er konkurrenterne? 

Først og fremmest skal konkurrenterne identificeres og kategoriseres. Derfor har jeg lavet en pyramide 

med de 2 prisklasser: High End, Affordable og Low End. Vurderingen er sket ud fra Armbånd. 

High-End < 1500 DKK: Georg Jensen, Ole Lynggaard, Shamballa Jewels, Chanti, Lund 

Copenhagen. 

Affordable 200-1500 DKK>: Pandora, Arena, Maanesten, Pilgrim, Thomas Sabo, Julie 

Sandlau, Heiring, Spinning Jewellery, Aagaard Jewellery, Svane & Lürhs, Swarovski. 

Low-End >200 DKK: Pieces og H&M. 

Ud fra disse brands, og i særhed hvem Dyrberg/Kern konkurrerer imod, kan det 

tilsiges at der i markedet er tiltræk til et homogent marked med fuldkommen 

konkurrence. Producenterne er i et såkaldt brand competition, hvor de har ”ens” 

produkter, som dækker et behov på den samme måde (tilfredsstillelsen), og som samtidig er henvendt til 

stort set samme målgruppe72. Når man er i et brand competition, vil det i høj grad være personlige 

præferencer, som bestemmer hvorvidt kunden går til det ene brand eller det andet.  

Henholder man til intensiteten i markedet, vil det tilsiges, at konkurrencen er hård. Når man kæmper i et 

marked, som er under fuldkommen konkurrence, kæmper man blot for markedsdelene. Det gør det svært 

at skille sig ud, og etablering af et brand identitet er en måde, at gøre det på. Problematikken ved blot at 

smide penge i brandet vil være, at produkterne stadig er ens. Man kæmper fortsat om markedsdelene, og 

man befinder sig stadig i red ocean niveauet73. 

For at kunne inddele i Strategic Groups, har jeg efter kontakt med Thomas, Receptionen Dyrberg/Kern, fået 

oplyst deres nærmeste konkurrenter: ”Pandora, Pilgrim, Julie Sandlau, Maanesten og Thomas Sabo”. Det 

har ikke været muligt at finde informationer omkring Thomas Sabo’ regnskab, og derfor undlades denne i 

den videre analyse. 

Jeg har valgt at sammensætte Pandora, Pilgrim, Julie Sandlau, Maanesten og Dyrberg/Kern i en strategic 

Group 1, grundet samme strategi imod dens målgruppe – nemlig tilsvarende fokus på dets position 

indenfor pris og kvalitets74. Og samtidig fordi det er nærmeste konkurrenter iht. udtalelse fra Thomas, 

Dyrberg/Kern. Eftersom denne gruppe befinder sig i et prisinterval, hvor forbrugerne reelt har ressourcer til 

at købe det. Derfor vil gruppen tilegne sig bandwaggon og opfyldelse af et socialt eller ego/statusbehov. 

                                                           
72 Finn A. m.fl., International Markedsføring, Trojka, 4 Udgave – Side 207 
73 Alexander Chernev, The Business Model, Cerebellum Press, side 94 
74 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 45 

Figur 15: Pyramide 
over prisklasser 
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Samtidig kan High-End aktørerne sammensættes i en anden Strategic Group 2: Georg Jensen, Ole 

Lynggaard, Shamballa Jewels, Chanti, Lund Copenhagen. De har fokus på high end users, selvbevidste 

kunder, som ønsker at køber noget, de andre ikke har. Derfor kunne det tillades at et køb, af en, af disse 

smykker, indgår til opfyldelse af ego/statusbehovet eller nærmere selvrealisering og med købsmotiv som 

snob eller veblen.  

Strategic Group 3; Pieces og H&M. Her er der fokus på low price produkter, og er en line extension. De har 

leveraged deres brand, med det formål at øge produktlinjen. Denne gruppe henvender sig på bandwaggon 

og et socialt erkendelsesbehov. 

Til brug for den videre konkurrentanalyse, fortsætter jeg med Strategic Group 1, eftersom det er de 

nærmeste konkurrenter vi ønsker uddybet. 

 

Strategic Groups positioneringskort 
Figuren ved siden af viser hvordan de 

Strategic Groups er opstillet i forhold til 

positioneringen på markedet. Jeg vil påpege, 

at i hver gruppe kan der være nogen som kan 

placeres højere eller lavere på x y aksen, og 

nogle som er tættere på centrum. For 

overskueligheden, er der placeret i Groups. Men 

gruppen er placeret fordi kvaliteten er højere og 

prisen er opnåeligt.  

 

Analyse af de nærmeste konkurrenter 
Herunder vil der forekomme en analyse af Strategic Group, de nærmeste konkurrenter. Jeg vil gøre brug af 

Competition Analysis: Understanding Competitors75, til analysen af konkurrenterne. 

 

                                                           
75 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 47 

Figur 16: Positioneringskort over Strategic Groups. Egen 
tilvirkning. 
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Markedsandele 

Det har ikke været muligt at få oplyst markedsandele fra guldsmedebranchen eller Dyrberg/Kern, af mangel 

på viden om bedre inddrager jeg en analyse fra Guldsmed. Denne analyse har taget de 12 mest populære 

smykkebrands, målt på annoncer gennem Trendsales.76 Analysen er fra 2014, og derfor vurderer jeg den 

reelle markedsandel i 2016(2017), som værende anderledes end 

denne. Jeg vurder tilmed Pandora til at have en højere placering 

(egen estimering). 

Analysen indeholder Dyrberg/Kern, Pilgrim, Julie Sandlau og 

Pandora. Maanesten er ikke med her, og det kan være svært at 

placere dem indenfor de 12. En søgning på Trendsales viser 10 

annoncer, mod 1583 annoncer af Dyrberg/Kern, 313 fra 

Pandora, 814 fra Pilgrim og 322 fra Julie Sandlau. 

Den viser Dyrberg/Kern som den med største ”andel” og Pilgrim som nummer 2, Julie Sandlau på 4. og 

Pandora på 5. 

Herunder vil jeg gå nærmere i de 4 konkurrenter og se ud fra en finansiel performance, hvorvidt de er 

profitable. Eftersom rapporten indledningsvist fokuserede på bruttofortjenesten hos Dyrberg/Kern og dets 

nedgang, vil konkurrenternes finansielle performance ligeledes være fokuseret på bruttofortjenesten. 

Baggrunden for disse tal er baseret på årsrapporter, ved Bilag 1, er der tillagt oversigten over årene 2015 og 

2016. 

 

Pandora:  

Pandora er den største danske smykkeproducent og er førende indenfor affordable jewellery.77 De har 

hovedkontor i København, og har egen produktionsanlæg i Thailand. De har ansat 21.200 medarbejder over 

hele verdenen78.  

Finansiel performance79 

                                                           
76 Guldsmed - 
http://www.guldsmed.dk/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/AuClock_pdf_versioner/AuClock6_201
4_INDHOLD_lowres.pdf 
77 Finans.dk - http://finans.dk/live/erhverv/ECE7698372/Pandoras-hemmelighed-er-en-velsmurt-
salgsmaskine/?ctxref=ext 
78 Pandora - http://www.pandora.net/da-
dk/company/about?postion=bottom&src=categorySearch&srcName=PANDORA%20virksomheden 
79 CVR – Pandora Årsrapport 2016 

Figur 17: 12 mest populære smykkebrands (trendsales). 
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Ud fra Pandoras årsrapport udgjorde deres omsætning i Danmark 72 mio. kr.  i 2016 mod 63 mio. kr. i 

201580, og samlet set steg Pandora Group 21 % fra 16,7 mia. kr. til 20,2 mia. kr.  Set ud fra 2012 

regnskabsåret hvor omsætningen var på 6,6 mia.kr til nu, har Pandora været igennem en kolossal 

vækstbølge. Ser vi derimod på bruttofortjenesten er den blevet forøget med 10,8 mia. kr. - fra 4,4 mia. kr. i 

2012 til 15,2 mia. kr. i 2016. 

Dertil viser det sig at Charms udgør hele 56 % af omsætningen hos Pandora, så det er et værdifuldt produkt 

at have i sin produktportefølje, men også problematisk. Eftersom den fylder så stor en andel, vil Pandora 

være udsat, hvis trenden svinder ind for Charms. 

 

Pilgrim:  

Er et dansk mærke, og blev startet tilbage i 1983, hvor de primært solgte unikke smykker på festivaler. Det 

har ændret sig og de har nu egne konceptbutikker, partnere og E-Commerce81. De havde 61 ansatte i 2014, 

og der er ikke oplyst siden. 

Finansiel performance82 

I 2012 oplyste Pilgrim’ deres omsætning til 120 mio. kr. og en bruttofortjeneste op 37 mio.kr. I 2014 blev 

der oplyst en omsætning på 58,6 mio. kr. og en bruttofortjeneste på – 6,1 mio. kr. I 2015 havde de et 

årsresultat på 17 mio.kr. men en negativ bruttofortjeneste på – 24 t.kr. Dertil kan der ses i årsrapporten at 

de har fået en indtægt af kapitalandele på 25 mio.kr. Det oplyser det ikke i årsrapporten, men noget kunne 

tyde på, at de er i gang med at omstrukturere deres foretagende, på baggrund af deres kraftige fald i 

fortjeneste. Årsregnskabet for 2016 gav en bruttofortjeneste på 728 t.kr. og omsætningen blev ikke 

oplyst83. 

 

Julie Sandlau: 

Det startede tilbage i 2002, hvor Julie Sandlau begyndte og valgte sit brands symbol – livets træ. En af Julie 

Sandlau value propositions er dets egenskab for at øge interessen for deres CSR politik84.  

Finansiel performance85 

                                                           
80 Pandora Årsrapport 2016, side 85 
81 Pilgrim - https://www.pilgrim.dk/information/om-pilgrim 
82 CVR – Pilgrim Årsrapport 2015/16 
83 Proff.dk - http://www.proff.dk/regnskab/pilgrim/skanderborg/engroshandel/13509483-1/ 
84 Julie Sandlau - https://juliesandlau.com/en/julie-sandlau-factory/ 
85 CVR – Julie Sandlau Årsrapport 2016 
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I 2012 var bruttofortjenesten på 9,5 mio. kr., omsætningen er ikke blevet oplyst. I 2015 var deres 

fortjeneste på 20,1 mio. kr. og i 2016 faldt den til 14,2 mio. kr. Dertil blev årets resultat på – 30,7 mio.kr, 

grundet andre driftsomkostninger og udfordringer hen over året oplyses det gennem årsrapporten. 

 

Maanesten:  

Med 10 år i bagagen, har Lotte Callesen, ejeren af Maanesten, formået at øge medarbejderstaben til 6 

ansatte. Hendes smykker bliver designet i Danmark og efterfølgende produceret i Indien. 

Finansiel performance86 

Der har kun været 2 regnskabsår for anpartsselskabet Maanesten, og i 2015 kom de ud med en 

bruttofortjeneste på 3,5 mio. kr. og i 2016 2,7 mio. Selvom der er oplevet et fald i fortjenesten, formår de 

at holde sig profitable på bundlinjen, med et overskud på 801 t.kr.  

 

Herunder vil der opstillet hvordan de 4 P’er for hver er, hvad deres strategi/mission er og hvordan de 

differentiere sig på styrker og svagheder. Herunder også image, målgruppe og målsætning. 

Informationerne er fundet gennem deres respektive egne hjemmesider, finans, børsen og google.  

 

 Pandora Pilgrim Julie Sandlau Maanesten 

Vækst i 

bruttofortjenesten 

20 % 97 % der var 

underskud året før. 

- 30 % - 24 % 

Ejerforhold Kapital – A/S Familieejet – A/S Ejer selv – A/S Ejer selv - ApS 

Product Smykker -Charms, 

Halskæder, Ringe, 

Øreringe, Armbånd, 

Vedhæng 

Smykker og ure -Ringe, 

Halskæder, Armbånd, 

Øreringe, Tåringe, 

Ankelkæder, Vedhæng 

Smykker -Øreringe, 

Armbånd, Halskæder, 

Vedhæng, Ringe 

Smykker -Ringe, 

Armbånd, Øreringe, 

Halskæder 

Place Egne butikker, 3 parts,  

E-Commerce 

Egne butikker, 3 parts,  

E-Commerce 

Egne butikker, 3 parts,  

E-Commerce 

3. parts 

E-Commerce 

Promotion Aviser, Magasiner, 

SoMe 

Aviser, Magasiner, 

SoMe 

Magasiner, SoMe Magasiner, SoMe 

Price Affordable  Affordable Affordable Affordable 

Strategi/Mål Tilbyde kvinder i hele 

verden, ægte, 

Skabe smykker, som 

får dig til at føle dig 

Skabe moderne, 

luksuriøs kollektion af 

Udvikle nye og 

moderne smykker til 

                                                           
86 Proff - http://www.proff.dk/regnskab/maanesten-aps/k%C3%B8benhavn-k/guldsmede-og-
smykkeforretninger/15950416-1/ 
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håndlavede smykker, 

som er udarbejdet i en 

høj kvalitet. 

endnu smuk. Bygge en 

arbejdsplads, hvor 

medarbejderne nød at 

komme på arbejde. 

smykker, som følget 

tidens trend 

en lav pris, og gøre 

livet smukkere87. 

Målgruppe Kvinder – 25 – 50 år88. Kvinder 20 – 40 år89 Piger og kvinder i alle 

aldre 

Yngre og modne 

kvinder90 

Styrke /Image Landskendt, fejrer 

kvinders individualitet, 

stærk global, høj 

penetration. Kan 

udnytte sin størrelse til 

at lavere alliancer. 

Landskendt, opbygget 

stort knowhow på 

markedet. Bredt 

sortiment. 

Fokus på 

differentiering med 

deres CSR.91 

Bred målgruppe, høj 

kvalitet til en fornuftig 

pris. Er profitable. 

Svaghed 

 

Charms – for stor 

andel i omsætningen. 

Har ikke formået at 

følge med tidens 

”trend”, det ses ud fra 

regnskabet. 

Driver ikke udviklingen 

videre, men har måttet 

tilpasse sig. Ikke 

profitable. 

En mindre spiller, 

formår ikke at gøre 

nok opmærksom. Lav 

markedsandel. 

Figur 18: Udgangspunkt producenters egne hjemmeside, google, finans, diverse medier, børsen. 

 

2.2.4. Sammenfatning af konkurrentanalyse 

Vi har nu identificeret de fleste aktører på det danske marked. Herunder kategoriseret disse indenfor 

strategiske grupper, som har samme fokus på markedsføringen samt pris og kvalitet. Der blev fundet 3 

grupper – high-end, affordable og low-end.  

Dyrberg/Kern tilhører affordable med Pandora, Pilgrim, Julie Sandlau og Maanesten. Der er flere i samme 

skuffe, men ud fra Dyrberg/Kerns egen opfattelse, blev der udvalgt ovennævnte. Eftersom de var nærmeste 

konkurrenter.  

Det er værdi at tage i mente, at Pandora, Pilgrim, og Maanesten kom ud med et profitabelt regnskab.  Julie 

Sandlau kom ud med et underskud. De 4 producenter har tilnærmelsesvis den samme målgruppe – 

overordnet er det yngre og modne kvinder, blot fortalt på en anden måde.  

Desuden er der en fællesnævner og det er deres placering af deres produkter: De har alle etableret enten 

egen butik eller 3.parts aftaler med detailbutikker, og E-Commerce. ”Man skal kende sine kunder og 

                                                           
87 Rumfangshop - http://www.rumfangshop.dk/produkter/kategori/maanesten 
88 Børsprospekt - http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFRFB/0x0x424623/6598451B-5AC9-4262-B37B-
6C250E2EE3FF/PANDORA_Prospekt_DK_2010.pdf side 53 
89 Finans - http://finans.dk/artikel/ECE5026352/Pilgrim-smykker-sig-med-succes/?ctxref=ext 
90 Mediehuset - http://publikationer.mhh.dk/22vestliebhaverboligen2017/?Page=14 
91 UN - https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/18121-Julie-Sandlau-Vietnam-Co-Ltd-#company-
information 
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butikker,”92derfor mener jeg, at de alle har erkendt, at E-Commerce er en stigende salgskanal fremover. En 

anden fællesnævner er dets produktportefølje. De er stort set ens, og det er kun Pilgrim, som differentiere 

sig med nogle heterogene produkter. 

 

2.2.5. Markedsanalyse 

I dette afsnit vil jeg analysere smykkebranchen. Denne branche indeholder designere/producenter, der 

udbyder produkter, som i tilnærmelsesvist er tætte på, at kunne erstatte hinanden. Erstatte hinanden er i 

denne forbindelse, ment som substitut til hinanden, til tilfredsstillelse af kundens behov. Derfor lavede jeg i 

konkurrenceanalysen nogle strategiske grupper. Hvoraf jeg valgte, at gå videre med den, som tilhørte 

Dyrberg/Kerns nærmeste konkurrenter. 

 

Størrelsen på markedet 

Det har ikke været muligt, at fremfinde nogen direkte størrelse på markedet. I indledningen medgav 

informationerne fra detailomsætningen, at smykkemarkedet i detail tal, udgør 1,21 mia. kr. Tillægger vi 

dertil de 3 % som smykke, ure, tasker og accessories udgjorde fra E-handlens 111 mia. kr. omsætning. Så 

har vi et estimeret tal på størrelsen. Tager vi de 3 % af 111 mia. vil det blive 3,33 mia. kr. Det vil så blive et 

totalt marked på 4,54 mia. kr. Dette tal er nedjusteret for detailomsætningstallet for tasker og accessories, 

da disse informationer ikke var tilgængelige i detail tal.  

Markedet vil derfor blive estimeret til totalomsætning 4,54 mia. kr. fra detail og e-handel. 

 

Prognose for markedet 

Henholder vi til prognosen McKinsey, nævnt i indledningen, som forventer en stigning på 5-6 % årligt frem 

til 202093, vil der vækstpotentiale i markedet. Dette vil fortsat være et estimeret tal, grundet den 

forventede stigning er henvendt til smykkebranchen, og ikke tasker og accessories. Dog, er nedenstående 

figur indikator for en gennemsnitlig 5,5 % vækststigning fra 2016 frem til 2020. 

Estimeret 
vækst mia. 2016 2017 2018 2019 2020 

Omsætning 4.54 4.76 5.02 5.28 5.57 
Figur 19: Estimeret omsætningstal for smykkemarkedet. 

                                                           
92 Citat: Laila Jürs, Konsulent Guldsmedebranchen 
93 McKinsey.com, A multifaceted future: The jewellery industry in 2020 – 
http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/a-multifaceted-future-the-jewelry-industry-in-2020 
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Som vi ser er den prognoserede omsætningstal for det danske smykkemarked vurderet til, at have en 

estimeret værdi på 5,57 mia. kr. 

 

Lønsomhed 

Ser vi derimod lønsomheden og hvorvidt markedet 

er favorabelt, kan vi se mod figuren til højre. 

Det ses, at fra 2012 til 2016, er den årlige forbrug på 

smykker faldet pr. dansk. Den er faldet fra 982 kr. til 

630 kr. Dog med den opmuntring, at i 2015 var den 

på 595 kr. Så selve rationalet i smykkemarkedet, ser 

ud til at vende, fordi forbruget er på vej op. Faldet i 

forbruget gennem perioden er 352 kr., og kan derfor 

være indikatorer for nedgangen i 

bruttofortjenesten og deraf presset på 

lønsomheden. 

 

Konkurrencesituationen i branchen 

Mellem aktørerne i markedet er der rivalisering, hvor de hver i sær bruger deres handlingsparametre mix, 

til at distancere konkurrencen. Nogle af de parametre mix, er følgende94: 

 

Priskonkurrence 

I smykkebranchen, ser man ikke den store prispres, selvom der er en intens konkurrence. ”Man skal være 

påpasselige, fordi man efterlever en brand værdi.95” 

 

Mærkevareprofil 

Noget af det som kendetegner branchen er, at kunderne typisk køber efter præferencer. Fordi produkterne 

efterhånden er homogene, og producenterne har svært ved at differentiere sig, er det brandet man skal 

fokusere på, og skabe en awareness. 

                                                           
94 Finn A. m.fl., International Markedsføring, Trojka, 4 Udgave – Side 212 
95 Citat: Laila Jürs, Konsulent Guldsmedebranchen 
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Figur 20: Årligt forbrug af smykker i perioden 2012-2016. 
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Innovation 

Med fokus på sin virksomheds innovationsevne, og konsekvent forsøger at skabe en ny udvikling af sin 

virksomhed, vil man kunne opnå at være de første på markedet. Dermed opnå en større andel i markedet. 

Fx Blue Niel som blev startet tilbage i 1999, og i dag er verdens største online forhandler af diamanter96. De 

havde fokus på, at diamanter ikke skal være kompliceret og diamanter skal være simple, at forstå. Blue Niel 

skabte på den måde en SCA. De var de første på det online marked, og de er nu større end de 3 næst 

største online forhandlere af smykker, tilsammen. Innovationsevnen heri går ud på, at kunden går ind på 

deres hjemmeside, vælger udformningen af diamanten, karat m.m. Derefter bliver den sendt med 

postordre. Hurtigt, nemt og man kan gøre det hvor end man er, så længe man er koblet til internettet. 

 

Exit barriere 

Der er 2 typer af smykkemagere, den ene er designer med eget produktionsanlæg, og den anden er blot 

designer, og produktionen er outsourcet. Exit barrieren er høj, hvis man har eget produktionsanlæg. 

Eftersom man måske har nogle leasede anlæg eller at man har købt nogle specialiserede anlæg, som ikke 

blot kan omskiftes. Har man kun et design studio og produktionen er outsourcet. Så vil man have en 

nemmere adgang til exit. Det eneste der kommer imellem er outsourcing aftalen og hvis man har 

arbejdsaftaler med sine ansatte97. 

 

Truslen fra nye udbydere 

I et marked hvor der reelt spås vækst, vil truslen fra nye udbydere altid være til stede. Fokus på en given 

trussel fra nye udbydere skal altid være til stede, i ens virksomheds bevidsthed og sine strategiske 

overvejelser. I forhold til Entry barriere, så har den teknologiske udvikling medført, at man ikke 

nødvendigvis skal have den store kapital bag sig. Man behøver ikke have en traditionel detail butik, før man 

kan begå sig. Du skal sådan set kun have ideen, en hjemmeside, aftale omkring produktion og være god til 

at markedsføre produktet gennem SoMe. På den måde skaber du en awareness omkring dit produkt. Med 

stor eksponering fra disse nye udbydere, så vil man i stigende grad skulle investere mere i sin egne 

marketing annonceringer.  

                                                           
96 Blue Nile - https://www.bluenile.com/inside-blue-nile 
97 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 50 
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Lader vi blot blikket vende mod Amazing Jewelry og Kasi Jesper, så har en indtræden fra dem betydet, at 

med en aggressiv markedsføringsplan og lanceringer af butikker i massevis98, truet branchen. Amazing 

Jewelry vil lave en pris revolution i branchen99, så markedsintensiteten er steget, eftersom der nu blot er 

fokus på at skære så mange mellemled væk, og nedsætte prisen så meget som muligt.  

 

Købernes forhandlingsstyrke 

Siden finanskrisen anmærkninger, har kunderne og dermed køberne haft en forholdsvis høj 

forhandlingsstyrke indenfor smykkemarkedet. Årsagen hertil skyldes, at selve branchen er 

konjunkturfølsom. Så i de tider hvor der er lavkonjunktur, holder kunderne på pengene og det kan sætte 

producenterne i en svær position. Under krisetid er kunderne tilbøjelige til, at købe need to have produkter 

fremfor nice to have produkter. Og det er med til at presse virksomhederne og derfor også Dyrberg/Kern.  

 ”Den første kunde er butikken, så gå ind i den dyrebar dialog for, at se hvad de sælger i hver butik100”, det 

kan være 3. parts butikker, som er den første kunde. Så der er 2 forskellige slags købers forhandlingsstyrke. 

Den ene er selve slutbrugeren, og den anden er butikken. Butikkens forhandlingsstyrke er dog i mere 

begrænset forstand, eftersom det er producenten der i sidste ende har beslutningen. Men citatet er vigtigt, 

at have i mente, fordi butikken stadig står overfor kunderne og deraf den direkte kontakt. De ved om 

nogen, hvad det er kunderne vil have. Her kan man så kategorisere butiksnetværket indenfor geografi 

m.m., og eventuel lave en segmentering på B2B markedet.  

 

Konkurrence fra substituerende produkter 

Ved afsnittet omhandlende kunderne og dets motivation for at købe smykker, kom jeg ind på 

selvrealisering, egobehov/status og de sociale behov. Tilsvarende gør sig gældende her. Det jeg fandt frem 

til var, at smykkerne er med til at tilfredsstille et behov, eller i et andet tilfælde løse et problem. 

Hovedsageligt er smykker et social anerkendelses værktøj, på lige fod med tøj, en ny bil, parfumer og sit 

udseende101. Derfor er der en del produkter, som kan være substitutter for smykker: 

- Tøj: Selected, Jack & Jones, Only. 

- Tasker & Accessories 

                                                           
98 Børsen - http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/138921/artikel.html 
99 Amazing Jewelry - https://www.amazingjewelry.dk/about-us/ 
100 Citat: Laila Jürs, Konsulent Guldsmedebranchen 
101 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 
– Side 69 
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Disse er de tætteste substitutter, der er i relation til smykker. 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Med udgangspunkt i betragtningen er at smykkerne gennemgår nogle specifikke og meget målrettede 

processer, førend det er færdigt. Så vil leverandørernes forhandlingsstyrke være stærk.  

Som vi så under økonomiske faktorer ved PEST analysen, så vil en given fald i guld eller sølvprisen, betyde 

at man vil opnå en højere forhandlingsstyrke overfor leverandøren.  

Hvis man har samlet sin produktion hos én, og alt afhængig af sin egen størrelse, så vil leverandørens 

forhandlingsstyrke være høj. Derimod, hvis man har flere leverandører, så den ene leverandør ikke har den 

helt store forhandlingsstyrke. Fordi man blot kan flytte sin produktion videre og leverandøren mister derfor 

dets avance. 

 

Key Succes Factors 

Ud fra den eksterne analyse, kan der udledes følgende, som værende key success factors102 i 

smykkemarkedet: 

- Tilstedeværelse: Det er en nødvendighed, at være til stede på de SoMe – fx Kähler jubilæum 

episoden, som blev delt af flere end 1000103. Det er ikke kun én kunde det drejer sig om, men én 

blandt mange. 

- E-Commerce: Etablering af e-handel som salgskanal, er en nødvendighed, som refereret fra Laila, 

Guldsmedebranchen. Skal man være til stede både online og i detail for at kunne begå sig. 

- Man skal have sin promotion plan klar: Flere og flere hælder til internettet brug og 

informationssøgning gennem mobiltelefonen, hvorfor en større del af markedsføringsomkostninger 

skal pushes over mod disse onlinemedier. Offline medierne er er fald104. 

- Tilgængelig: Man skal være på de platforme kunderne befinder sig på, ellers går omsætningen blot 

til konkurrenterne eller et andet substitutterende produkt. 

- Med den stigende interesse for informationssøgning gennem mobiltelefonen/tabel, skal man være 

parat til at være på flere platforme. 

                                                           
102 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 73 
103 Denkorteavis - http://denkorteavis.dk/2014/oprab-kahler-vasen-er-udsolgt/ 
104 Business - http://www.business.dk/businessdirect/partnertekst.dk-aps/online-markedsfoering-hitter-mens-mange-
fysiske-medier-er-under-pres 
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- Brand: Det er en klar styrke, at have skabt en brand awareness, for det kan være med til at 

tiltrække loyale kunder. 

 

Strategiske nødvendigheder Strategiske styrker 

Tilstedeværelse E-Commerce 

Promotion plan Platforme 

Tilgængelighed Brand 

Figur 21: Vurderede nødvendigheder/styrker ud fra KSF modellen. 

Tager man skridtet videre og tænker over det lidt mere langsigtede perspektiv, vil en nødvendighed være, 

at man er der hvor kunden er. Det vil sige, at ens markedsføring skal være mere af målrettede karakter, 

som pushes ud til kunden. Dette kan gøres gennem smartphonen105, så fremover vil det være en 

nødvendighed for at differentiere sig, at man opnår loyale kunder ved at lave mere direct markedsføring. 

 

2.2.6. Sammenfatning af markedsanalyse 

Markedsanalysen vil være en sammenfatning af det fundne materialer/data ud fra afsnittet 

konkurrencesituationen. Den er sammensat ud fra Porters Five Forces106 

Konkurrencesituationen i branchen – Rivalisering  

 

Den interne rivalisering, anses som værende HØJ 

- Prognose for markedsvækst. 

- Flere producenter som har oplevet nedgang i 

bruttofortjenesten og ligeledes profitabiliteten  vil 

medføre en kamp for at holde sig i live. 

- Man skal være opmærksomme på innovationen bl.a. 

de nye virksomheder og i særdeleshed være 

opmærksom på de nye opstartede. 

Truslen fra nye udbydere 

 

Truslen fra nye udbydere, vurderes som værende 

MELLEM 

- Man kan hurtigt etablere sig på smykkemarkedet 

gennem fx IVS. Med den digitale udvikling foran en, 

er det svært at sige hvad den næste innovation er. 

Se Blue Niel. Lave entry barriere. 

- For mange producenter på markedet skaber en øget 

intensitet, og deraf kan nye udbydere være med til 

at presse de etablerede aktørers omkostninger. 

Købernes forhandlingsstyrke Køberens forhandlingsstyrke anses som MELLEM 

                                                           
105 SCM - http://www.scm.dk/mobilhandel-vinder-frem-i-danmark 
106 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 68 
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 - Slutbrugeren har magten ved både høj og 

lavkonjunktur. 

- Kunderne har mulighed for at fremfinde 

informationer hurtigt gennem 

mobiltelefonen(internettet). 

Konkurrence fra substituerende produkter 

 

Konkurrence fra substituerende produkter anses 

som MELLEM 

- Eftersom smykker er at finde på den øvre del af 

behovspyramiden, kan den let substitutteres med 

andre i samme felt. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er LAV 

- Der er mange leverandører i smykkemarkedet, og 

derfor er forhandlingsstyrken lav. Leverandørerne er 

nødt til at have et prispres, for at imødekomme og 

tilmed fastholde smykkedesignerne. 

Figur 22: Branchens attraktivitet og konkurrencesituation - Porters Five Forcers. 

Rivaliseringen i smykkemarkedet/branchen er presset, der er mange der kæmper om det samme, og 

fortjenesten er presset. Derfor vurderer jeg rivaliseringen og konkurrencen i markedet til at være HØJ i 

perioden 2012 til 2016. Det skyldes bl.a. nye udbydere, forbrugerne spenderede langt mindre end før og 

det er en nødvendighed at være på flere platforme. Det presser omkostningerne, men er en nødvendighed 

for at begå sig. 

2.3. Konklusion på spg. 1 

I forhold til analysen på makro og meso niveauet vil der i afsnittet her blive samlet de muligheder (O) og 

trusler (T), som er fundet. Efterfølgende vil der blive lavet en intern analyse af Dyrberg/Kern, som led i spg. 

2. I denne analyse findes der de interne styrker (S) og svagheder (W). Dernæst vil jeg samle konklusionerne 

på spg 1 og 2 i en TOWS, som skal bruges til den strategiske position af Dyrberg/Kern.  

 

Muligheder (O) analyse: 

Først og fremmes er Danmark i vækst, flere kommer i arbejde og der kommer flere penge mellem 

hænderne. Hertil forventes der vækst fremover i smykkemarkedet. Kunderne tendere mere og mere til e-

handel, som detailhandlen fortsat er den største, er e-handel en stigende drivkraft. Det vil derfor alt andet 

lige være et af de muligheder, som der er værd at fokusere på. Selvom man har en E-Commerce side, vil en 

udvikling af e-handlen til en mere app baserede version, være et instrument som kunne være en mulighed. 

Eftersom mange allerede bruger smartphonen til, at lave informationssøgning med. Tilsvarende er 

individualismen en mulighed. 
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Hvis man etablerede en app med fokus på handel og direkte markedsføring, vil man agere som first mover i 

det danske land og dermed skabt en competetive advantage. ”Hvis man skal tage noget af folks tid, skal 

være sørge for, at være særligt opmærksomme på dem, og ikke spilde kundens tid. Det skal give værdi107.” 

Det der menes med dette, er at hvis man skal lave direkte markedsføring og pushe produkter ud til 

kunderne, skal man være meget målrettet. Det kan hurtigt ende med at blive støj for kunden, og derfor skal 

man fange kunden. Hvis man skal skabe loyalitet og samtidig op en værdifuld viden108. 

 

Trusler (T) analyse: 

Forbrugerne har i perioden 2012-2016 holdt på pengene, og dermed tilskrives forbrugernes magt en 

trussel. De fleste aktører i smykkemarkedet har været ramt af nedgangen, og det viser at 22 % i 2015 er i 

risiko for konkurs, mod 11 % i 2014. Finanskrisen har derfor ikke helt sluppet sine sport i perioden, og som 

de fleste kæmper man stadig mod en presset indtjening.  

En anden faktor er at væksten, som det ser ud til nu, er kommet for at blive, og smykkebranchen er 

prognoseret til vækst. Det kan medføre yderligere udbydere af smykker, og konkurrenceintensiteten kan 

derfor stige. 

 

Spg 2. Hvad er Dyrberg/Kerns styrker og svagheder? 

 

2.4. Intern analyse af Dyrberg/Kern 

Afsnittet her vil danne ramme for besvarelse af opgavens 2. spørgsmål, som er med til give nogle interne 

faktorer på nedgangen i Dyrberg/Kerns bruttofortjeneste.  

 

2.4.1. Financial Performance – sales and profitability 

Dyrberg/Kern har generelt siden finanskrisen været på en rutsche tur, hvor årsresultatet har været noget 

svingende. Det kulminerede i årsregnskaberne fra henholdsvist 2014/15 og 2015/16 med negative 

resultater på bundlinjen. Dette kan ses i nedenstående figur. Tallene er hentet fra Bilag 1, tidligere 

årsrapporter og proff.dk  

                                                           
107 Citat: Laila Jürs, Guldsmedebranchen. 
108 FDIH - https://www.fdih.dk/nyheder/2016/april/stort-potentiale-i-apps 
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Det påpeges at Dyrberg/Kern ikke offentliggør omsætningstal. Hvorfor en præcis analyse med 

dækningsbidrag ikke kan inkluderes. Derfor er hovedfokus i opgaven også at fremfinde til eventuelle 

årsager, der kan ledes over til nedgangen af bruttofortjenesten (og ikke omsætningen).  

Samlet set er meningen med denne finansielle analyse, at fremfinde nøgletal og give en overordnet 

forklaring på disse.  Dette skal bruges for at finde finansielle svage og stærke sider. 

År (Mio) 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 

Bruttofortjeneste        33,176         30,903  
       

43,658  
       

40,312         40,309  

EBITDA       -4,503        -7,557         5,227  
          

546         3,822  

EBIT       -7,510        -6,873         1,696  
       

1,114         3,266  

Resultat       -6,694        -6,148            308  
       

1,175         2,390  
Figur 23: Dyrberg/Kern årsrapport samt egen tilvirkning med tallene fra 2012-2016109. 

 

Fortjenesten hos Dyrberg/Kern været på en nedgående kurve, som bunder i regnskabsåret 2014/15. 

Årstallene fra 2015/16 viser en øget bruttofortjeneste, og som det nævnes gennem årsrapporten har de 

oplevet en stærk vækst i 2. halvår af deres forskudte regnskabsår. Fra 2014/15 til 2015/16 har de en vækst 

på 7 %. Hvilket jeg vurderer som stærkt. 

De svenske, danske og UK markeder viser en fremgang, med både stigninger i omsætningen og 

indtjeningen. Samtidig oplyses det at deres egen E-Commerce butik har oplevet en fremtrædende vækst, 

hvilket er en positiv faktor tangerende over til digitalisering. Dertil har de indgået en lang række aftaler med 

både nationale og internationale E-Commerce butikker. Deres ressourcer er stadig vendt mod de øvrige 

salgskanaler, men der er nu givet dedikerede ressourcer til netop E-Commerce området110. Ved siden af 

dette oplyses Travel Retail også som et område med vækst.  Gennem året har de haft nogle store 

investeringer, som fx købet af brandet Zabel Jewellery og udviklingen af konceptet Compliments. Dette 

investeringer har påvirket resultatet negativt, og det forventes at Compliments vil øge omsætningen 

markant: ”Allerede her i første år af lanceringen forventer vi, at omsætningen vil udgøre 10 % af vores 

samlede omsætning. Og langt mere de kommende år” & ” Vi lukker andet halvår af 2016 med en fantastisk 

vækst på ca. 35 %111. Ud fra dette antager jeg, at Dyrberg/Kern er på vej ovenpå igen. Og efter samtale med 

                                                           
109 Dyrberg/Kern Årsrapport 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 og 2015/16 
110 Dyrberg/Kern Årsrapport 2015/16 – Side 5 
111 Citat: Henning Kern, udtalt til Børsen 13. december 2016 - 
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/158318/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxMjoiSGVubmluZyBLZXJuIjt9 
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Thomas, Receptionen Dyrberg/Kern, bekræftede han at deres nye koncept med Compliments, gik over 

forventningerne – han medgav også, at Compliments er mere henvendt til det yngre segment. 

 

Rentabilitetsanalyse 

Til brug for analysering af Dyrberg/Kern’ nøgletal benyttes DuPont modellen. Modellen er her med til at 

give et billede af hvordan afkastet er i virksomheden og hvorledes forrentningen er egenkapitalen, samt 

hvor solid de er. For at kunne sammenligne disse tal er der taget brug af den 10-årige statsobligationsrente, 

hvor renten er taget som gennemsnit over perioden 2011(Juli) til 2016 (Juni)112. Årsagen til netop juli og 

juni skyldes den forskudte regnskabsperiode. Renten er på gennemsnitlig 1,09 %. 

 

Rentabilitet 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 

Afkastningsgrad -5.5 -7.2 6.6 0,7 5.1 

Overskudsgrad   -13.5      -24.4           11.9              1.3              9.4  

Aktivernes 
omsætningshastighed 0,4 gange 0,3 gange 0,6 gange 0,5 gange 0,5 gange 

Egenkapitalens forrentning -116,7 -64,5 3,0 13,3 -54,4 

Gældsrente 2.0 1.3 1.9 3.8 4.3 

Soliditetsgrad 3.4 9,9 13.2 12.4 9,7 

Likviditetsgrad 117.8 152.4 149.2 145.5 142.6 
Figur 24: Dyrberg/Kern årsrapport samt egen tilvirkning med tallene fra 2012-2016113. 

 

Afkastningsgrad114: AG er med til at vise hvor meget af den samlede investering har givet i afkast, også 

kaldet Return On Assets (ROA)115. Afkastningsgraden hos Dyrberg/Kern har været tilfredsstillende fra 

2011/12 til 2013/14 målt ud fra markedsrenten på 1,09 %. Der næst falder marginen til negativ, og de 

årene 2014/15 samt 2015/16 har investeringen for ejerne bag Dyrberg/Kern været negativ, hvorfor det ses 

som utilfredsstillende. Taget i betragtning af deres seneste investeringer og E-Commerce satsning, kan det 

forstås, at Dyrberg/Kern er i gang med at finpudse deres forretning og få den på rette vej igen.  

 

Overskudsgrad116: Dyrberg/Kern’ indtjeningsevne, som er vist gennem overskudsgraden (OG), er skyld i 

faldet af afkastningsgraden målt ud fra 2014/15 og 2015/16. Og giver en indikation på hvor god man er til 

                                                           
112 Danmarks Statistik -
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 
113 Dyrberg/Kern Årsrapport 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 og 2015/16 
114 Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster/samlede aktiver * 100 = ROA 
115 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015. Kapitel 6 – Side 100 
116 Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster/omsætning * 100 
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at tilpasse sine omkostninger og indtægter. Som nævnt tidligere, oplyses der gennem årsrapporten 

2015/16, at der er flere markeder og salgskanaler som viser markant vækst. Dette har derfor også medført 

en ”bedre” overskudsgrad i 2015/16 end 2014/15. Dermed sagt er der foreløbige potentiale i deres 

eksisterende indtægt/omkostning plan, fordi der vises positive tendenser. Jeg vil dog pointere her, at man 

ikke kan basere en tendens ud fra 1 år, men årsagen til jeg vælger at benytte ordvalget her, skyldes 

sammenholdningen med ledelsesberetningen fra årsrapporten 2015/16. Overskudsgradens negative 

procent viser, at selvom virksomheden møder problemer med indtjeningen, formår de at beholde deres 

omkostningsniveau. 

 

Aktivernes omsætningshastighed117: Omsætningstallet eller AOH herfra er med til at vise Dyrberg/Kern’ 

evne til at skabe en aktivitet ud fra den investerede kapital, deraf omsætning. Aktivernes 

omsætningshastighed forholder sig nogenlunde stabilt gennem hele analyseperioden, og derfor ikke har 

haft den helt store indflydelse på afkastningsgraden. Tallet er faldet fra startanalyseperioden på 0,5 gange 

til 0,4 gange i slutanalyseperioden. 

 

Egenkapitalens forrentning & Gældsrente118: Dette punkt viser hvor meget af egenkapitalen har givet i 

forrentning tilbage til Dyrberg/Kern. Forrentningen af egenkapitalen var negativ i startåret, hvilket kan 

være en afledt effekt af finanskrisens anmærkninger. De næste 2 år – 2012/13 og 2013/14 er forretningen 

positiv, men falder igen i de sidste 2 år. Da egenkapitalens forrentning er noget mindre eller sågar meget 

mere negativ end afkastningsgraden, har Dyrberg/Kern tabt på at arbejde med fremmed kapital. Hvilket 

også ses på gældsrenten, da den er større end markedsrenten. Eftersom afkastningsgraden er negativ og 

samtidig egenkapitalens forrentning, vil det gøre det svært for Dyrberg/Kern at kunne omlægge deres 

eksisterende rente til en nærmere betonet markedsrente. Årsagen hertil er at egenkapitalen er 

nedadgående, grundet det negative resultat, hvortil der fra et finansielt perspektiv først skal kunne bevises 

en positiv indtjeningsevne og en bedre soliditetsevne. 

 

Soliditetsgrad119 og Likviditetsgrad120: er med til at vise hvor meget Dyrberg/Kern kan tåle at miste af sine 

aktiver, og stadig være i stand til at betale deres kreditorer ud. Som det ses gennem analyseperioden har 

                                                           
117 Aktivernes omsætningshastighed = Omsætningen(bruttofortjenesten)/aktiver i alt * 100 
118 Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster/egenkapital * 100   
    Gældsrente = Finansielle omkostninger/gældsforpligtelser * 100 
119 Soliditetsgrad = Egenkapital/aktiver i alt * 100 
120 Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver*100 / kortfristet gæld 
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soliditetsgraden været forholdsvis lav. Den topper i 2013/14 med 13,2 % og falder til 3,4 % i slutåret 

2015/16. Overført betydning er dette en indikator på at Dyrberg/Kern kan tåle at miste 3,4 % af deres 

aktiver, og efterfølgende stadig kan betale sine kreditorer tilbage. Tallet her er meget lav, og jeg vil 

kategorisere dette som værende indlemmet i risikozonen. Fra 2014/15 til 2015/16 bliver soliditetsgraden 

6,5 % mindre, hvorfor deres satsning med Zabel Jewellery og deres koncept Compliments, bliver nødt til at 

få indtjeningshjulene på. Likviditetsgraden også faldet, men er stadig over 100, hvilket betyder, at 

likviderne lige præcis svarer til den kortfristede forpligtelse.  

 

Sammenfatning af rentabilitetsanalyse 

Alt i alt er den finansielle perspektiv for Dyrberg/Kern, at der skal ske noget drastigt og med det samme. 

Afkastet af den investerede kapital viser negative tal og sammenholdt med markedsrenten på 1,09 %, vil 

det i teorien være bedre at investere i en 10-årige statsobligationsrente. Dyrberg/Kern har formået at 

opløfte AG, OG og AOH fra 2014/15 til 2015/16. Derfor lader det til at markederne er begyndt at vise vækst, 

og der kan være potentiale til at øge egenkapitalen samt soliditetsgraden igen.  

Ud fra deres nuværende forretningsmodel med fokus på det finansielle aspekt, så er den nuværende 

løsning ikke essentielt. Som det forstås af årsrapporten 2015/16, så forventes det at smykkekonceptet 

Compliments øger omsætningen markant. Men hvad med Dyrberg/Kern’ øvrige produkter, som er på 

markedet. Hertil forstås det, at salget på det Danske, Svenske, UK, E-Commerce og Travel Retail viser vækst, 

hvilket er en styrke, mens man internt er i gang med en oprydning i selve distributionen. Der kan derfor 

sammenfattes via den finansielle performance analyse udviser svaghed. 

 

2.4.2. Performance Measurement – beyond profitability 
Herunder vil der blive udarbejdet en analyse, ud fra Dyrberg/Kerns performance, som ikke direkte kan 

måles på selve profitabiliteten. 

 

Identitet 

Vi kan ikke komme udenom Dyrberg/Kern’ identitet, for det er noget af det mest relevante, når man taler 

om potentielle styrker og svagheder – specielt i smykkebranchen. En branche hvor det kan være svært at 

differentiere sig fra de øvrige på markedet. Dyrberg/Kerns værdisæt er opbygget af nogle klare budskaber, 

som de forsøger at eksekvere på. Nævnt tidligere er deres mission ”At være det foretrukne valg for 

moderne og selvsikre kvinder, der ønsker at udtrykke deres stil og deres skønhed121.” Men hvad betyder 

                                                           
121 Dyrberg/Kern, hjemmeside - https://www.dyrbergkern.dk/om-os 
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dette egentligt? Målgruppen er sat til at være ”16-45 år og Dyrberg/Kern har det gode ry og brand på 

markedet.122” Som bekræftelse hertil ”Jeg har selv nogle Dyrberg/Kern armbånd derhjemme, og de er nogle 

er mine favoritter123”. Identiteten bag Dyrberg/Kern er selve deres brandværdi, de har været på markedet i 

mange år, og opbygget en form for positiv ry.  Brandet anses derfor som en styrke. 

 

Brand positioneringen 

Produkterne som bliver lanceret af Dyrberg/Kern har direkte afsæt i deres mission og deraf strategiske 

base. Endvidere er de i stand til at føje en gruppe af forbruger og deres hverdag. På den måde benytter 

Dyrberg/Kern af den inside-out strategiske kommunikationsværktøj, hvor forbrugeren indirekte fremviser 

missionen af Dyrberg/Kern. De har mulighed for at sætte præg på forbrugerne. Dyrberg/Kern er på mange 

markeder og er også tilgængelig i E-Commerce, deres egen er i markant vækst124, dermed er der 

positioneret til at kunne nå ud til en stor mængde. Umiddelbart vil det dog være en mindre svaghed, med 

de nye aftaler med E-Commerce partners, som får mulighed for at udbyde produkterne. Hvorfor? Fordi der 

kan opstå en form for støj, fra de øvrige brands, disse partners tilbyder. Det er samtidig en styrke, eftersom 

de potentielt kan nå ud til et større spektrum.  

Skal man kunne benytte sig af en differentieringsmodel i forhold til adskillelse af sit eget brand fra 

mængden, vil en tilføjelse til brandværdien være på plads. En tilføjelse vil ikke blot have karakter af en 

ekstra dimension til brandet, man vil fx ikke kunne tilføje kvalitet iht. Aldi eller stil ved Volvo, tværtimod vil 

man tilføje værdi for pengene hos Aldi og sikkerhed hos Volvo. Hos Dyrberg/Kern tilføjer man det 

skandinaviske til brandet, som bliver nuanceret mere i visionen. Det synes jeg passer rigtig godt, og ud fra 

deres kollektion kan det tydes, at denne dimensionale tilføjelse til brandet udsmykker sig og bærer præg. 

Det antager jeg som værende en styrke, da man på den måde formår at skabe kongruens mellem strategi, 

mission, vision og eksekvering af deres kollektioner.  

 

Medarbejderperformance 

Visionen hos Dyrberg/Kern er klar og har afsæt i at fastholde deres brand ud fra det skandinaviske design, 

dog med et internationalt fokus. Samtidig hvor designet skal give en vis form for personlighed, innovation 

og kvalitet. De skaber derfor i virksomheden en form for differentieringsdriver, hvor selve mentaliteten om 

kreation af noget personligt til kunden, udgør drivet for selve udviklingen af produkterne. Det kan derfor 

henledes til kulturen i virksomheden, og tilknyttende medarbejderne bag. For en smykkevirksomhed, som 

                                                           
122 Citat: Thomas, Reception Dyrberg/Kern 
123 Citat: Interview med Louise M, smykkekøber 
124 Dyrberg/Kern Årsrapport 2015/16 Side 6 
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har så klart et værdisæt, skal kulturen være eksisterende på et plan hvor den kreative mind kan få lov til, at 

komme i spil.  Når medarbejderne er med, er de også med bag virksomheden. Det betyder at alle løber 

mod et fælles mål. Tager vi punktet med fra den finansielle performance og årsrapporten 2015/16, har 

markedet for Dyrberg/Kern vist positive sider. Derfor er motivationen hos medarbejderne in house vigtig, 

og er en styrke. 

Dyrberg/Kern’ identitet kan diskuteres at være en sammensætning af flere ting, ikke blot deres mission og 

vision. Det afhænger derfor ligeledes af hvordan reflekteringen af deres strategi og kultur er.  

 

Innovation 

Kriteriet for selve innovationsdelen ved Dyrberg/Kern foreligger ved deres kendskab til markedet, og 

tilknyttende hvordan hverdagen hos den moderne og selvsikker kvinde, ser ud. Derfor ligger selve 

innovationsdelen hos designerne, som skal være opmærksomme på tidens trends, eller sågar være 

trendsættere. Før dette kan lade sig gøre, kræver det enorm kapacitet hos medarbejderne til at vide 

hvilken retning moden peger hen mod. Det øger ikke bare usikkerheden for det økonomiske aspekt i 

forretningen, men også hos den eksisterende kundebase.  

For en virksomhed som Dyrberg/Kern med en klart defineret målgruppe, har designerne en ramme, som de 

kan agere indenfor. Indenfor denne ramme, kan designerne kun agerer indenfor den inkrementelle del af 

smykkeudviklingen.  I overført betydning kan det medgive til en vis form for svaghed, da man i perioder, 

hvor profitten svigter, stadig kun kan agere indenfor rammen. Modsat inkrementel udvikling, ser man den 

radikale ændring. Når man ikke er fastlåst og potentielt har mulighed for, at sætte sit eget sofistikerede 

præg på udviklingen, kan der ske mange ændringer. Ved brugen af denne åbne metode, kan der dog være 

risiko forbundet, som kan resultere i spildtid og deraf formindskelse af effektive medarbejdertimer. Hvis 

man skal benytte en blanding af disse to udviklingsmetoder, gælder det om at finde balancen. Så 

udviklingen går begge retninger.  Jeg ser det som en svaghed, at Dyrberg/Kern med deres knowhow i 

markedet, ikke har udnyttet dette til at lave innovation. 

Dyrberg/Kern har i deres udviklingsfase gjort et opkøb i stedet: Zabel Jewellery, som drejer lidt i den anden 

retning. Smykkerne heri skal være cool, moderne samt bruges til hverdag og fest 125. I samme forbindelse 

har de udarbejdet et nyt koncept: Compliments, som er i den kurs som Zabel Jewellery agere på. Nemlig, 

skal bruges til hverdag og fest126.  Jeg ser dette som er styrke hos ledelsen bag Dyrberg/Kern, eftersom de 

                                                           
125 Dyrberg/Kern, hjemmeside – https://www.dyrbergkern.dk/kvinder/zabel-jewellery-1.html#page=0&top=1& 
126 Dyrberg/Kern, hjemmeside – https://www.dyrbergkern.com/women/compliments.html 
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tilsyneladende var klar over, at der skulle ske en ændring af deres tankesæt og retning for Dyrberg/Kern. De 

udvider deres målgruppe her, og kan opnå en potentielt højere kundeskare.  

 

Dyrberg/Kerns værdikæde 

Ser vi ud fra Dyrberg/Kerns værdikæde127, vil den være støttet af de sekundære og primære aktiviteter. De 

sekundære aktiviteter indeholder deres infrastruktur, herunder indkøb, økonomistyring, deres design og 

udviklingsafdeling samt deres HR afdeling. Deres HR afdeling står for at ansætte de rigtige medarbejder og 

sørger for at disse er indfattet under Dyrberg/Kerns mission og 

vision. Samtidig indgår strategiafdelingen og markedsafdelingen, 

som sørger for at Dyrberg/Kern følger markedet. Det er også 

denne afdeling, som laver acquisitions, som de gjorde med Zabel 

Jewelry.  

Dyrberg/Kern har outsourcet deres produktion til forskellige 

værksteder i Asien,128 og derfor ikke afhængig af kun én leverandør. Det betyder så også, at de løbende skal 

være til stede på disse anlæg, for at sikre, at disse overholder Dyrberg/Kerns standarder. 

De primære aktiviteter indeholder distributionssystemet, som sørger for at produkterne når ud til 

butikkerne, 3 parts aftalerne og deres egen E-Commerce. Afdelingen her er i løbende samarbejde med 

indkøb. Samtidig indeholder de primære aktiviteter marketing afdeling, som styrer den lokale 

markedsføring (ud fra hvert land). Salgsafdelingen er også indeholdt i de primære aktiviteter.  

Værdiskabelsen for butikkerne og 3. parts sker gennem samarbejdet mellem indkøb og distributionen. For 

slutkunden sker det for marketing og udviklingsafdelingen.  

 

De 4’P analyse129 

Product: Ringe, Øreringe, Halskæder, Armbånd og Ure. Dyrberg/Kern har 2 hovedkollektioner, 2 mindre 

kollektioner ud over basis kollektionen, som hedder Icons. Kerneproduktet er JEWELS linjen, en smykkelinje 

i sterling silver. Ur kollektionen hedder Jewellery that tells time.130 Zabel Jewellery og det voksende 

Compliments. Hvorfor har man flere kollektioner, herunder basis kollektion? Det har man for, at nå ud til så 

mange som muligt. Man vil kunne købe basis kollektionen hos de fleste 3. parts forhandlere, mens 

                                                           
127 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Afgangsprojekt HD 2. Del, Academic Books, 
2017-2018, Flemming Cumberland, Den analytiske-syntetiske problemløsningsmetode – Side 95 
128 Dyrberg/Kern - https://www.dyrbergkern.dk/om-os 
129 P. Kotler, Marketing Management, Pearson, 3. Udgave – Side 39 
130 Dyrberg/Kern Årsrapport 2015/16 – side 5 

Figur 25: Værdikæde over Dyrberg/Kern. 
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hovedkollektionen er at finde i egen konceptbutik. Smykkelinjen i sterling silver er målrettet juvelerer og 

high-end modebutikker131. Dette bliver også bekræftet af Thomas, Receptionen Dyrberg/Kern. 

Det var ikke muligt, at få nogen oversigt over hvordan kollektionerne forholder sig i forhold til 

produktlivscyklus, men ud fra samtalen med Thomas, Receptionen, Børsens interview med Henning Kern og 

årsrapporten, vil jeg estimere kollektionerne i denne produktlivscyklus model. Disse produkter klassificeres 

som strategic business unit (SBU), og som i figuren herunder være inddelt i Introduktion, Vækst, Modning 

og Nedgang.  

 

 

Figur 26: Estimeret produktlivscyklus model 

 

Place: Findes på mere end 30 markeder, hvor de hovedsageligt er hos juvelerer, modebutikker, 

stormagasiner, egne konceptbutikker, egen online, 3. parts online og offline samt Travel Retail. Danmark er 

hjemmemarked, og det er der man har hovedkontoret – København. 

Promotion: Dyrberg/Kern markedsføring er fokuseret mod magasiner og dertil aviser og SoMe132. 

Price: Dyrberg/Kerns produkter findes i området Affordable, som sine nærmeste konkurrenter – strategic 

group. 

 

                                                           
131 Dyrberg/Kern Årsrapport – Side 5 
132 Jf. Thomas, Receptionen Dyrberg/Kern. 
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Porters Generiske Konkurrencestrategi 

Ud fra Dyrberg/Kerns mission og med afsæt i deres hovedkollektion har de fokus på et bestemt 

markedssegment og de forsøger samtidig at skabe et unikt produkt i form af deres vision. Derfor vil deres 

konkurrencestrategi give anledning til en fokuseret differentiering. Ved siden af dette har de købt Zabel 

Jewellery og lanceringen af deres nye Compliments Koncept, vil de nu ramme et nyt segment med samme 

konkurrencestrategi.  

 

Sustainable Competitive Advantage (SCA) 

Dyrberg/Kerns SCA tager udgangspunkt i de fundne styrker og dertilhørende kapabiliteter133.  

Deres brand udgør en væsentlig enhed som SCA. Eftersom deres udspil med missionen og visionen er det 

der gør mærket kendt, og tiltrukket af den modne og selvsikre kvinde. Deres knowhow omkring markedet, 

og deres viden omkring hvordan situationen hurtigt kan vende, kan bruges til en strategisk advantages. 

Medarbejderkulturen er en stor SCA, da det er den indre værdi af virksomheden, som kan afspejle sig som 

værende en stærk konkurrenceevne. Disse faktorer er med til at skabe Dyrberg/Kerns SCA’er. 

 

2.5. Konklusion på spg. 2 

Herunder kommer besvarelsen på spg 2. og der bliver vurderet hvordan de er i forhold til markedets KSF’er. 

Styrker (S) analyse: 

Den største styrke Dyrberg/Kern har er deres brand, hvis de ikke havde så stærkt et brand, vil der ikke være 

kommet samme vækst på deres koncept Compliments (Subjektivt). Som jeg fandt frem til tidligere kræver 

det et stærkt brand awareness, at få samme succes. Dertil har de lavet nye aftaler med 3. parts 

forhandlere, og på den måde kan få de få produkterne ført ud til et breder skare. Derfor består deres 

styrker både af immaterielle kompetencer, og med det afsæt at have materielle assets. 

 

Svagheder (W) analyse: 

Ser vi mod det finansielle aspekt, kan det ikke undgås at notere, at Dyrberg/Kern har været igennem en 

nedtur. Det anses som en svaghed, eftersom deres knowhow i markedet ikke har formået at være nyttige i 

form af markedsændringer. De er fortsat under niveauet fra 2013/14.  

                                                           
133 Strategisk kapabilitet er ressourcer og kompetencer 
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Herunder kan det noteres som en svaghed, at deres produkter og koncepter er nemme at kopierer. Som vi 

så ved konkurrenceanalysen, havde de 4 nærmeste konkurrenter tilsvarende produkter, tilnærmelsesvis 

samme målgruppe og deraf samme competitiv advantage.  

Dertil er det en svaghed, at Dyrberg/Kern ikke har udnyttet deres knowhow i markedet, men har gjort brug 

af horisontal opkøb. Det gjorde de, da de købte Zabel. Det bemærkelsesværdige er, at Zabel Jewelry 

målgruppe, er overført til Compliments, et koncept de selv har etableret. 

I forhold til værdikæden, er det en mindre svaghed, at Dyrberg/Kern ikke har mere kontrol over 

leverandørerne. De har mange processer, de skal igennem og mange leverandører, som løbende skal 

kontrolleres. 

 

2.6 Den strategiske position af Dyrberg/Kern 

Nedenfor har jeg opsamlet de muligheder, trusler, svagheder og styrker, som er fundet gennem projektet, 

til en Strategisk Position af Dyrberg/Kern. De vil blive samlet i en SWOT model. Jeg ønsker ikke at have alt 

for mange punkter i modellen, hvorfor jeg har afgrænset mig til max 4. punkter. Det gør jeg fordi den 

strategiske position skal bruges videre til en vækststrategi, og jeg udtager derfor kun de vigtigste punkter 

fra projektet.  

 

Styrker (S) Svagheder (W) 

S1. Dyrberg/Kerns brand – høj awareness. 

S2. Medarbejderperformance 

S3. Nyt koncept - Compliments 

 

W1. Bruttofortjeneste som er 24 % under 2013/14 

niveauet. Omsætningen i detailleddet er steget 5 % 

i perioden. 

W2. Differentiering. Produkt og koncept er lidt at 

kopiere. Derfor svag konkurrencemæssig position. 

W3. Manglende innovation (har gjort horisontal 

innovation – Zabel Jewelry) 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O1. Flere platforme. Udnyttelse af de mobile 

teknologier. Tilmed nyt kommunikationsværktøj. 

O2. E handel er i vækst. 

O3. Flere attraktive målgrupper. 

O4. Individualisme. 

T1. Rivaliseringen – der er fortsat kamp om 

markedsandelene. 

T2. Forbrugerne bruger mindre end før (2012) – 

352 kr. Derfor er tilbageholdne forbrugere et issue. 
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T3. Produkterne er hurtige at kopiere. 

T4. Lav entry barriere. 

Figur 27: Oversigt over SWOT. 

 

Jeg tager nu skridtet videre fra analyse til strategi134. 

Nævnt i den indledende problemformulering, ønsker ledelsen hos Dyrberg/Kern at fremfinde mulige 

forklaringer på nedgangen i bruttofortjenesten i perioden 2012-2016. Herunder vil jeg komme nærmere ind 

på de forklaringer, som jeg har fremfundet gennem projektet. 

 

Forklaringer på nedgangen af bruttofortjenesten hos Dyrberg/Kern 

Jeg har gennem projektet og de tilhørende analyser fundet flere forklaringer, der kan henvises til 

Dyrberg/Kerns nedgang. Jeg har herunder valgt at udtage 3 områder, som jeg mener haft den højeste 

direkte effekt på nedgangen. 

Selve finanskrisen har haft en mindre betydning, men tager jeg en af de afledte effekter af finanskrisen – 

nemlig forbrugernes købsadfærd, så har forbrugernes spendering på smykker haft en effekt. Som nævnt er 

forbrugernes forbrug på smykker faldet med 352 kr. i perioden 2012-2016. Hvis man sammenholder kurven 

for forbrug og bruttofortjenesten, har de fulgt hinanden i årene 2014, 2015 og 2016.  

Dyrberg/Kern har ikke været omstillingsparat. De har været for afhængig af deres egne kollektioner og 

deres mangel på innovation. Det har medført til opkøbet af Zabel Jewelry og lanceringen af Compliments. 

Omstillingsparatheden betyder her, at ved nedgangen i forbruget hos forbrugerne, så har Dyrberg/Kern 

ikke haft innovationen eller paratheden til at imødekomme denne nedgang og vende kurven. Det har 

derfor været en nødvendighed at gå andre veje. 

Tager vi konkurrenceintensiteten i markedet i mente, som vi så ud fra Porters Five Force, så har 

producenterne sammenlignelige produkter og en differentiering er således umuligt. Derfor har intensiteten 

været med til at presse fortjenesten, da producenterne alle kæmper om den samme markedsandel.  

 

                                                           
134 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 110 
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3. Strategi og beslutningsdel 

Efter jeg har fundet Dyrberg/Kerns strategiske position og fundet forklaringer på nedgangen i 

bruttofortjenesten, vil afsnittet her henlede til en vækststrategi, så udviklingen kan vendes.  

 

Spg 3. Hvilken vækststrategi kan anbefales til Dyrberg/Kerns ledelse? 

 

3.1 TOWS-modellen 
Herunder vil jeg gøre SWOT fra afsnit 2.6, mere spiseligt og derfor operationalisere den. På den måde får 

jeg identificeret nogle områder, hvor der kan iværksættes en vækststrategi.  

 Styrker (S) Svagheder (W) 

 

S1. Dyrberg/Kerns brand – høj 
awareness. 

W1. Bruttofortjeneste under 
niveau 

 S2. Medarbejderperformance W2. Differentiering. 

 S3. Nyt koncept - Compliments W3. Manglende innovation 

Muligheder (O) SO: Maxi-Maxi WO: Mini-Maxi 

O1. Flere platforme.  Udvide E handel - Platform Konceptudvidelse til nyt segment 

O2. E handel er i vækst. S1 + S3 W1 + W2 + W3 

O3. Flere attraktive målgrupper. +  + 

O4. Individualisme. O1 + O2 + O4 O3 

Trusler (T) ST: Maxi-Mini WT: Mini-Mini 

T1. Rivaliseringen. Alliancer - brand extension Udvikling med nyt produkt 

T2. Forbrugerne er tilbageholdne S1 + S2 W2 

T3. Produkterne er kopiere bare + + 

T4. Lav entry barriere. T1 + T4 T3 + T4 
Figur 28: Oversigt over TOWS-matrix. 

Jeg vil nu komme nærmere ind på de forskellige vækststrategier, og derfra udvælge den strategi, som jeg 

synes passer til Dyrberg/Kern.  

 

Overvejelser 

Før jeg kommer med vækststrategierne, som er outcome fra TOWS, og den strategi, som jeg vurderer er 

mest gunstigst for Dyrberg/Kern, vil jeg herunder gøre op med de overvejelser, som jeg har haft. 

Ud fra Dyrberg/Kerns årsrapport 2015/16, er deres målsætning i de kommende år, at arbejde med 

videreudvikling af eksisterende markedsområder samt udvikle nye produkter og koncepter. Derfor vil det 
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ikke give mening, at udarbejde nogle ”Divestment or Liquidation strategi”135, ”Exit strategi”136 eller ”Milk 

strategi.”137 Det skyldes, at disse strategier er baseret ud fra tankegangen om at forlade markedet, likvidere 

områder af ens forretning og reducere sine investeringer, og derfor ikke har for øje, at maksimere væksten 

ud fra Dyrberg/Kerns målsætning. Hvis jeg havde draget nytte af én af disse, vil det resultere i et misfit af 

Dyrberg/Kerns brand, eftersom deres brand er ”området” hvor de investerer mest og deres produkter er 

opvejet af brandværdien.  

Derimod tager jeg brug af Ansoff’s vækstmatrice, som viser 4 potentielle vækststrateger, som vist 

herunder. 

 

Maxi-Maxi - Udvide E handel – Platform (Markedspenetration): 

Formålet med denne strategi er, at øge markedsandelen med nuværende produkter og er derfor samhørig 

til Dyrberg/Kerns målsætning. 

Via markedspenetrationen vil Dyrberg/Kern skulle tiltrække nye kunder og samtidig få de eksisterende 

kunder til at forøge deres brug. Forøgelse af forbruget er en blanding af, at få heavy users til at spendere 

mere og øge aktiviteten hos light users138 

Metodikken: Udviklingen af Dyrberg/Kerns e handelsområde med en app, til tablet og smartphones. Det 

fremgår ud fra ”Teknologi analysen” ved markedsdefinitionen, at 66 % personer under 30 år har søgt efter 

information om en vare, 67 % af de 30-39-årige og 57 % af de 40-49-årige. Herunder bruger 33 % af 

kvinderne tablet/smartphone til køb af varer over nettet. Dyrberg/Kerns målgruppe er selvsikre og modne 

kvinder i aldersgruppen 16-45 år, og ud fra ovenstående viser det sig, at størstedelen af dette segment, 

allerede bruger telefonen til at søge efter informationer gennem. Hvorfor ikke udnytte dette til, at være 

tilgængelige de steder, hvor deres målgruppe er?  

De primære drivkræfter bag denne strategi er pris og promotion ud fra konkurrenceparameteren139. 

Fordelen vil være, at Dyrberg/Kern bygger videre på deres eksisterende E-Commerce område, og vil derfor 

udgøre en mindre risiko. Strategien vil også matche smykkemarkedets fremtidige KSF’,  

 

                                                           
135 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 267 
136 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 269 
137 David A. Aaker & Damien McLoughlin, Strategic Market Management, Wiley 2015 – Side 271 
138 SSRN - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2628832 
139 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 
– Side 20 
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Mini-Maxi – Konceptudvidelse til nyt segment (Markedsudvikling): 

Ud fra markedsudviklingen vil der være fokus på, at have sine nuværende produkter, blot udvidet til et nyt 

markedssegment.  

De nærmeste konkurrenter og Dyrberg/Kern henvender sig til ”yngre og modne kvinder”, hvorfor ikke 

udvide til et nyt segment? Ud fra kundeanalysen fandt jeg 3 attraktive kundegrupper, hvoraf den sidste 

”Selvrealisering 45-60(65)”, forkæler sig selv med bl.a. smykker. I segmentet er økonomien god og der er 

frirum. Det er et marked eller nærmere bestemt et segment, som endnu er uden for kategori. I henhold til 

de nærmeste konkurrenternes produkt og målgruppe. Hvorfor en udvikling til dette segment, kunne 

medføre øget markedsandel i det totale smykkemarked og derfor vækst. 

Tager jeg udgangspunkt i handlingsparametrene vil denne strategi være fokuseret på place, promotion og 

pris. Overvejelserne omkring udvikling til dette segment, vil være, at Dyrberg/Kerns nuværende 

markedsplan måske ikke er den mest optimale til dette segment. Derfor vil der kunne opstå nogle barriere 

og områder, som skal undersøges, førend man eksekverer på denne strategi. Dette kan medføre en 

forretningsmæssig risiko for Dyrberg/Kern, eftersom deres viden om segmentet er utilstrækkeligt, på 

nuværende tidspunkt, og investeringen vil være irreversible.  

Jeg anser dog området stadig som attraktivt, eftersom segmentet er pengestærkt og derfor kan være en 

vækstkilde fremadrettet.  

 

Maxi-Mini – Alliancer – brand extension (Diversifikation) 

Ud fra risiko vil denne strategi være den mest forretningskritiske. Det skyldes et nyt produkt på et nyt 

marked og derfor indtræden på et utestet marked.  

Gennem strategien vil Dyrberg/Kern accelerere et nyt produkt ud fra deres brandværdi. Heri kan 

Dyrberg/Kern lave en alliance med en andet selskab, som allerede er på det marked, Dyrberg/Kern vil 

indtræde på. Det kunne være etablering af en taske målrettet den selvsikre og modne kvinde, i samarbejde 

med en producent på taskemarkedet.  

Uddraget fra denne er, at Dyrberg/Kern skal formå at etablere en selvstændig produktgruppe, som udvikler 

sig til et strategic business unit. Handlingsparametrene i denne vil være en ændring af alle 4 parametre.  

Denne strategi vil jeg udlede som værende den mindst attraktive og den som har mindst tilfælles med 

Dyrberg/Kerns målsætning.  
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Mini-Mini – Udvikling med nyt produkt (Produktudvikling): 

Denne strategi er baseret på, at ændre et produkt eller danne et nyt produkt på det eksisterende marked. I 

konkurrentanalysen blev der fremfundet, at Pandoras charm (SBU) udgør 56 % af deres omsætning, og 

ingen af de nærmeste konkurrenter havde charms i deres respektive kollektioner.  

Dyrberg/Kern vil blive nødt til at lære nye arbejdsgange, eftersom denne produktgruppe skal indgå som 

SBU hos Dyrberg/Kern. Hvorfor? For at kunne udføre en fokuseret differentieringsstrategi og adskille sig fra 

Pandora, vil Dyrberg/Kern skulle finde metoder, som kan sammenholdes med resten af Dyrberg/Kern 

brandidentitet. Det er for let at imitere Pandora, og vil kunne ende med en svækkelse af Dyrberg/Kerns 

høje brand og kvalitetsstandard140. 

Udviklingen af charms vil være et område, der kunne accelerer væksten og dette skal ske gennem nye 

kunder samt de eksisterende.  I forhold til dette vil området bestemt være et koncept, som kan passe ind i 

Dyrberg/Kerns målsætning. 

Handlingsparametrene for denne strategi er baseret på produktet, pris og promotion.   

 

Vurdering 

Disse vækststrategier som er baseret ud fra Ansoff’s vækstmatrice, viser forskellige strategier som 

Dyrberg/Kern kan indføre. Strategien som jeg har udpeget til Dyrberg/Kerns ledelse er Maxi-Maxi – Udvide 

E Handel – Platform.  Formålet med strategien er at lede efter nye sustainable competitive advantages. 

 

Valgkriterier: 

- Den passer til Dyrberg/Kerns egne målsætninger. 

- Ud fra KSF i markederne og den stigende interesse informationssøgning på internettet. 

- Matcher missionen og visionen. 

- SCA - brandet kan blive markedsført direkte. 

 

3.1.1. Strategi – Udvide E Handel – Platform, penetrere markedet 

Projektets titel lyder således: Dyrberg/Kern A/S potentielle vækstplan med afsæt på det danske 

smykkemarked. Derfor er foregangslandet Danmark, og har til formål at bruge Danmark som testland, 

førend det på sigt kan udrulles til de øvrige lande.  

                                                           
140 Dyrberg/Kern - https://www.dyrbergkern.dk/faq 
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Platformen har endvidere til formål at udvide kendskabet af Dyrberg/Kerns produkter og gøre det 

nemmere, at købe. Platformen er en ”app”, og derfor en udvidelse til E-Commerce siden. Samtidig er 

meningen med den, at den skal holde konkurrenterne på afstand, i form af hurtigere informering af nye 

produkter, ud til kunderne. Den udvidede E handel, skal tage andel i den prognoseret e handels vækst på 

godt 12,5 %.141 Det handler om at øge frekvensen hos Dyrberg/Kerns E-Commerce, og deraf gøre det mere 

målbart, at udarbejde sin markedsføring. Alt i alt handler det om at vende kurven hos Dyrberg/Kern. 

Hvordan skal det så lade sig gøre? Først vil jeg starte med selve grundlaget for strategien. Gennem analysen 

har jeg fundet frem til de attraktive kundegrupper, og at Dyrberg/Kern har et forholdsvist nyt produkt, som 

forventes at udgøre 10 % af omsætningen allerede fra regnskabsåret 2016/17. I denne strategi handler det 

om, at udnytte dette til at skabe øget vækst. Formålet er at lave en udvidet E-Commerce 

distributionsstrategi med afsæt til et virksomt kommunikationsværktøj. 

 

Målsætning 

Den overordnede målsætning er at accelerer væksten, gennem platformen og med fokus på trenden 

”Individualismen” og dertil produktet Compliments – ”Sætte sit eget præg, sammensætte sine egne ring – 

makes a match142”. 

Derudover er den ønskede vækstprognose fra ledelsen sat til 10 % det første år og derefter gennemsnitligt 

en stigning på 5 % over perioden. 

Væksten er målt ud fra den ”estimerede” omsætning, som jeg vil komme nærmere ind under ved den 

økonomiske del. De 10 % er taget ud fra Compliments stigningen (tidligere nævnt, forventes det, at 

Compliments vil udgøre 10 % af omsætningen), og jeg estimere den til at stige med ekstra 2 % frem mod 

2020.  

JEWELLS serien estimeres til at falde med 5 % pr år. Indtil 2020. ICONS og Silver line forventes samme 

niveau. Zabel serien estimeres at stige med 2 % pr. år. 

Platformen/app skal medvirke til en samlet estimeret øget salgsrate på 5 % - som kan tillægges 

omsætningen. De 5 % er målt ud på hele produktporteføljen, og derfor ikke fokuseret på én bestemt. 

Missionen er at appen skal henvende sig til de der bruger tablets/smartphonen til, at søge efter 

informationer om vare på. Så målsætningen er hertil at vende informationssøgningen, til rent faktisk, at 

gøre et køb i stedet.  

                                                           
141 Jf. Teknologianalyse ved Markedsdefinition. 
142 Citat: Thomas, Receptionen Dyrberg/Kern 
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Finansieringen af platformen/appen vil blive finansieret fra Dyrberg/Kerns egen lomme. 

Konkurrentreaktioner: Usikkerheden ved at skabe denne platform er, at den kan være let at kopiere, 

derfor lægger jeg vægt på, at den bruges til at forhøje væksten på produktet Compliments, og dets fokus på 

individualismen.  

I organisationen vil der skulle allokeres flere ressourcer til E-Commerce afdelingen, eftersom appen bliver 

en del af denne. Ikke nødvendigvis flere ressourcer fra ”flere ansatte”, men flere arbejdstimer. Det er en 

omdeling af ressourcerne. Marketing afdelingen vil endvidere få et større workload, da appen skal være 

med til at fungere som et aktivt kommunikationsværktøj. 

 

Fordelen ved denne strategi er, at den er med til at underbygge en competitive advantage, og at gøre 

Dyrberg/Kern relevant for forbrugerne, hvor end de må befinde sig. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Jeg vil i dette afsnit opstille de økonomiske konsekvenser, herunder risikovurdering. Under nærmeste 

konkurrentanalyse nævnte jeg, at Pilgrim havde i 2012 en omsætning på 120 mio. kr. (Vedlagt til Bilag 1) og 

en bruttoavance på 37 mio. kr. Sammenlignet med Dyrberg/Kern som havde en bruttoavance på 40.5 mio. 

kr. De 2 virksomheder er ikke blot nærmeste konkurrenter, men rent økonomisk er størrelsen på deres 

regnskab (resultatbudget og balance), stort set ens – med små afvigelser visse steder. Til brug for at give en 

mere nøgtern estimering, vælger jeg, at bruge dette omsætningstal i 2016 tal. Jeg har valgt, at bruge 0,308- 

til brug for estimering af omsætningen hos Dyrberg/Kern. Ex Bruttofortjeneste / 0,308- Derfor: 

Mio.kr Pilgrim Dyrberg/Kern    
Regnskabsår 2012 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Est. omsætningstal 120 131 130.7 141.4 100.2 107.4 

VO 83 91 90 98 69 74 

Bruttofortjeneste 37 40.5 40.3 43.6 30.9 33.1 

37/120 = 0.308333333      
Figur 29: Est. omsætningstal baseret på Pilgrim. 

 

Det har ikke været muligt, at opnå indsigt i hvor stor en andel hver SBU har af omsætningen og hvor stor en 

andel kommer fra de respektive salgskanaler (Egen E-Commerce, Egne butikker, 3. parts butikker/E-

Commerce og Travel Retail). Derfor vil omsætningstallet ikke blive yderligere udgravet. Som det vises i 
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nedenstående figur, så har jeg beregnet ud fra problemformulerings tidsperiode på 3 år. Med afsæt i det 

estimerede regnskabsår 2016/17, som blev afsluttet i juni 2017.  

Mio. Est. 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Vækst i 
% ifht. 
2016/17 

Omsætning 107.4 118.1 122.6 127.2 0.16 

VO 74 82 85 88  
Bruttofortjeneste 33 36 38 39  

Figur 30: Est. vækst ud fra estimerede salgstal. 

 

Det ses ud fra figuren, at i perioden har væksten i omsætningen været 16 % og deraf gennemsnitligt 5,1 % 

vækst.  

Omkostninger til platform/app 

App udvikling = 300.000 kr. (skal fungere med E-Commerce siden og tilgængelig på iOS og Android). 

Markedsføring = 200.000 kr. 1. år og derefter 50.000 kr. pr. år.  

- Online reklame 80.000 kr. og offline reklame 120.000 kr. 

Løn = Her kan vi som sådan tilføje en ekstra mand til at passe appen, men da appen er en forlængelse af E-

Commerce siden, vil der blive fordelt arbejdskraft på henholdsvis marketing og it afdelingen. Det vil sige, at 

der i stedet kommer et større workload. 

VO = forholdes til at være beregnet på samme måde, som før = denne gang (omsætning * 0,308-) 

Resultatbudget for platformen/appen: 

Herunder vil jeg opstille det estimerede resultatbudget for i perioden 2017 – 2020. 

mio. Est. 2017/18 2018/19 2019/20 

Omsætning 5.90 6.13 6.36 

Vareforbrug 1.82 1.89 1.96 

Dækningsbidrag 4.08 4.24 4.40 

Markedsføring 0.05 0.05 0.05 

Markedsføringsbidrag 4.03 4.19 4.35 

Etablering omk 0.20 0.00 0.00 

Indtjeningsbidrag 3.83 4.19 4.35 
Figur 31: Est. resultatbudget 

Omsætningen er taget med udgangspunkt i at platformen udgør 5 % af omsætningen, eftersom det er 

væksten. VO er estimeret til samme værdifunktion, som nævnt over Resultatbudgettet. 
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Markedsføringsomkostningerne er baseret ud fra online og offline reklamer. Det skal bruges til at kickstarte 

lanceringen af appen. For det handler om at gøre kunderne opmærksomme på den. Da det er en 

forlængelse af eksisterende ressourcer, vil der ikke blive udført nogen kapacitetsomkostninger, tilknyttet 

resultatbudget. 

 

Risikovurdering 

Herunder vil der blive udarbejdet sikkerheds- og risikovurdering. Beregningerne er taget ud fra figur 30. 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Overskudsgrad 1.4 % 1.5 % 1.5 % 

Dækningsgrad143 70 % 70 % 70 % 

Nulpunktsomsætning144 54.4 55.5 57.4 

Sikkerhedsmargin145 54,0 % 54.7 % 54.9 % 
Figure 32: Risikovurdering 

Ud fra strategien viser overskudsgraden, at den fastholdes jævnt gennem perioden. Ligeså med de andre 

faktorer. Der tages højde for, at tallene blot er med til, at understøtte strategien. 

Overskudsgraden er stabil gennem perioden, og ligger på henholdsvis 1,4 og 1,5 %. 

Dækningsgraden ligger konstant fordi samme omsætningstal er beregnet på samme måde, som figur 30.  

Nulpunktsomsætningen er med til at definere, hvor meget der som minimum skal indtjenes i løbet af året, 

for at give et resultat på 0.  Dermed kan det siges at omsætningen i 2017/18 som minimum skal være 54,4 

mio. kr. og i 2019/20 skal være 57,4 mio. kr. 

Sikkerhedsmarginen viser hvor meget periodens omsætning overstiger nulpunktsomsætningen, og det gør 

den med henholdsvis 54 % i 2017/18 og 54,9 % i 2019/20. 

Omkostningerne i denne forbindelse er irreversible, eftersom det er led i en allerede eksisterende 

salgskanal, og derfor vil blive bogført på denne konto. 

 

                                                           
143 Dækningsgrad = Dækningsbidrag * 100 / Omsætning 
144 Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger * 100 / Dækningsgrad 
145 Sikkerhedsmargin = Omsætning – Nulpunktsomsætning * 100 / Omsætning 
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3.2. Konklusion på spg. 3 

På baggrund af de forskellige vækststrategier, vurder jeg samlet set, at strategien med udviklingen af e 

handlen med en app platform, skal implementeres. Strategien imødekommer de KSF der er i markedet, 

samtidig med, at brandet hos Dyrberg/Kern fortsat er en stærkt del af Dyrberg/Kern. Samtidig vil denne 

strategi betyde en stigning på 5,1 % gennemsnitligt frem til 2020 og lever derfor op til ledelsens 

målsætning. 

 

3.3. Handlings- og beregningsplan 

Herunder vil selve handlingsplanen blive udarbejdet. Handlingsplanen er fokuseret kun mod 

markedsføringen af platformen. 

Spg 4. Hvordan skal vækststrategien implementeres? 

 

Segmentering 

Jeg vil først finde en primær og sekundær målgruppe, Eftersom det er på B2C markedet vil jeg segmenter 

indenfor kriterierne: 

- Livsfase: Det handler om at finde de mest attraktive segmenter.  

- Informationssøgning: Den er henvendt til de som søger efter informationer online. 

- Population: Hvad er den samlede population, herunder er der kun fundet informationer ud fra 

hunkøn. 

- Potentielle kunder: Her er den potentielle kundeskare beregnet ud fra populationen og hvor mange 

der søger efter informationer. Det er estimerede tal. 

 Livsfase Informationssøgning  Population146 Potentielle 
kunder 

S1: 13-25 år Teenager 13-18 & Identitet 
18-25 

66 % 355.122 234.380 

S2: 35-40 år Familie med 
skolebørn/teenager 35-40 

67 % 166.350 111.454 

S3: 45-60 år Selvrealisering 45-60 39 % 518.328 202.147 
Figur 33: Oversigt over segmenteringsvalg. 

                                                           
146 Fremfundet ud fra kundeanalysen. 
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Der er lagt vægt på, at segmenterne er attraktive grupper og de er homogene, med det udgangspunkt, som 

blev fundet gennem kundeanalysen – social, ego/status og selvrealisering behovene. Segmenterne er 

homogene og det vil gøre det nemmere at føre en vis kommunikation ud til dem. 

 

Målgruppe 

Som figuren viser ovenover er det ikke alle segmenter, der har lige stor informationssøgnings rate. Derfor 

har jeg udvalgt målgruppen til at have over 50 % i informationssøgning. Det vil således efterlade S1 og S2 

tilbage.  

 

Positioneringen 

Under konkurrentanalysen fandt jeg frem til, at nærmeste konkurrenter er Pandora, Pilgrim, Julie Sandlau 

og Maanesten. De har alle etableret en E-Commerce side, og derfor allerede eksisterende på internettet. 

Derfor kan det ikke udelukkes, at en del af informationssøgningen også er på deres respektive sider.  

Ud fra positioneringen vil Dyrberg/Kern tager sit fodfæste i min analysedel, mission og vision. 

Emotionel selling proposition (ESP147): Dyrberg/Kerns lange historik i smykkemarkedet og deres høje 

kvalitetsstandarder skal fungere som kilde til at handel gennem app, er sikkert. 

Unique selling proposition (USP): Kunderne vil kunne købe produkterne hvor end de er, herunder vil de 

kunne udnytte Compliments – match selv metode, og henholde til individualismen og trendsætterne i 

markedet. USP’en vil derfor fungere som en trend våben, hvor forbrugerne kan få det de selv gerne vil 

have. 

De value propositions som henvendes ud mod kunden er dannet ud fra den virkelighed, at forbrugerne 

ønsker ”produkterne” tættere på deres hverdag. 

- Du kan købe hvor end du er – på arbejde, på sofaen og på ferie. Dertil kan du sammensætte ud fra 

egne ønsker og få det du gerne vil have. 

- Design, kvalitet og sikkerhed går hånd i hånd, og vi vil ikke være længere væk end telefonen. 

 

Tager vi de udgangspunkt i USP og ESP, vil det være svært at lave en direkte kopiering af platformen, 

eftersom konkurrenterne skal lave et nyt produkt, hvor individualismen og sammensæt selv spiller ind. 

                                                           
147 Ole E. Andersen, Reklame Kampagnen, Grafisk Litteratur, 2 udgave 1 oplag 2014 – side 43 
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Handlingsparametrene148 

Produkt: Produkterne vil fortsat være de samme. Appen vil som for nævnt have Compliments som fokus 

punkt, og derfor vil Dyrberg/Kern opnå en differentiering i forhold til sine konkurrenters produktportefølje. 

Herunder også i forhold til hvordan konkurrenternes salgskanaler er.  

Pris: Markedspenetreringsstrategien indeholdte en fokus på prisen. Til brug for denne lancering, vil der 

derimod ikke være nogen prisdifferentiering. Hvorfor de eneste prisparametre, der vil blive henholdt til, er 

forbrugernes pris. Forbrugerens prisfunktion er taget ud fra hvor meget det vil koste at tage ind til den 

fysiske butik eller tænde computeren og surfe rundt. Jeg vil dog sige, at denne prisparametre skal sættes i 

sammenspil med den værdi, det vil give kunden, at man har mulighed for at købe et produkt lige med det 

samme og samtidig selv sammensætte det. 

Promotion: Platformen skal lanceres med både online og offline. Endvidere vil jeg sammensætte 

kommunikationsværktøjet ud fra customer journey. 

 

 

Figur 34: Kunderejsen hos Dyrberg/Kern, Beslutningsmodel. 

 

Fase 1 – behovserkendelse149: Kunden gjort opmærksom på et smykke fra Dyrberg/Kern, ud fra et magasin 

– offline medier Det sætter gang i Feel Think Do tankegangen, og hvis man fx er en bandwagon køber, 

ærinder man, at netop dette smykke har de andre også. Nu har man pludseligt erkendt et behov. 

Fase 2 – informationssøgning: Kunden går i gang med at søge information omkring muligheden for køb af 

netop det stykke smykke, som blev vist i magasinet, og det som de andre har. Informationssøgningen kan 

ske online, retail eller andre steder. Her skal der være banner reklamer om Dyrberg/Kern og deres app, 

med fokus på individualisering.  

Fase 3 – Vurdering af alternativer: Tvisten stammer så her, fordi hvis kunden kommer ind hos en af 

Dyrberg/Kern’ partners E-Commerce side, kan man blive overvældet af de andre muligheder. Smykket fra 

magasinet vil havne i samme båd som de øvrige smykker. Her vil det være fordelagtigt at være 

                                                           
148 Ole E. Andersen, Reklame Kampagnen, Grafisk Litteratur, 2 udgave 1 oplag 2014 – side 9 
149 Ole E. Andersen, Forstå Forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitteratur, 1. udgave 4 opslag, 2014 
– Side 146 
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repræsenteret på de forskellige medier, hvor netop kunden potentielt befinder sig. Det er her 

Dyrberg/Kerns SCA spiller ind – ved at understøtte trenden individualismen, match selv og markeds 

knowhow. 

Fase 4 – Beslutning af køb: Er man fastbesluttet på smykket fra magasinet, flytter man sig ned i Fase 4, 

hvor beslutningen vil ske. Her har man stadig de andre produkter i tankerne, men man kommer til at huske 

de andre, som netop, har dette smykke. Derfor beslutter man sig nu for købet. Man vil gerne være en af de 

andre. 

Det samme gælder, hvis man har et andet købsincitament, som f.eks. selvrealiserende, man går gennem 

alle de 4 processer, og til sidst foretager købet. Er man derimod Feel Do Think, vurdere jeg man går fra 

pludselig behovserkendelse til beslutning af køb. Fase 2 og 3, vil ikke blive udforsket i denne forbindelse.  

Fase 5 – Genkøb: Tilbage til samme køb, efter man har gjort et køb, er det meningen med appen, at den 

skal fungere som en historik kilde, hvor markedsføringen bliver pushet ud til kunden. ”Danske virksomheder 

har et stort vækstpotentiale, hvad angår handel i apps, fordi det bliver mere naturligt for den 

gennemsnitlige forbruger at købe i apps og på mobilen.150” Meningen med dette er, at skabe relevante 

push reklamer, som sørger for at holde det relevant for kunderne og dermed skave loyale kunder. 

 

Place: Det er en forlængelse af e handlen, og derfor vil place være muligheden for at tilgå e handlen fra 

mobiltelefonen. 

 

Tidsplan 

Tidslinje for eksekvering: 

 

Figur 35: Tidslinje over implementering. 

Det perfekte tidspunkt for udrulning fra den nuværende forretningsmodel til den digitale platform, vil være 

august med start september. Der er målgruppen lige kommet tilbage fra ferie.  

                                                           
150 FDIH - https://www.fdih.dk/nyheder/2016/april/stort-potentiale-i-apps - Citat: Brian E. Kjærulff, CEO Mobtimizers, 
som udvikler mobilstrategi, analyse og optimering af mobile kanaler og apps. 
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Markedsføringen skal intensiveres hen mod december. Det skyldes december måned er tidspunktet hvor 

der størst salg af smykker.151 

Reklamerne skal danne baggrund for en konkurrence, hvor kunderne kan tilgå appen, og give deres forslag 

på smykker. Brugerne kan så tilgå appen, og give en rating til de andre brugeres smykker. Konkurrencen vil 

så lyde på, at smykke designet med højeste rating. Vil komme i kollektionen 2018. Gennem konkurrencen, 

vil der blive disponeret beløb til afholdelse af konkurrence – som ender med en slutevent.  

Det første år skal det fungere på testplan i Danmark, med udrulning til resten af landene fra juli 2018 

Begrundelse: For at få kickstartet appen og brugen hos forbrugerne, vil konkurrencen være med til at 

highlighte Dyrberg/Kern og dermed appen. 

Udbytte: Forbrugerne/kunderne vil føle sig mere værdsat og samtidig relevant. Ved siden af dette vil 

Dyrberg/Kern blive anset som customer centric og deres produkter bliver lavet ud fra hvad kundernes 

reelle ønsker er. Dette kan de gøre i sammenholdningen med deres værdisæt, eftersom de laver en ramme 

for sammensætninger. Derfor vil de kunne udføre hurtigere og mere præcise go-to-market strategier. 

Ansvaret: Selve ansvaret for den digitale platforms implementering vil være hos den IT ansvarlige. 

Udarbejdelsen af appen og reklamerne vil tilfalde den marketing ansvarlige. 

Strategisk fit: Man tilpasser sig omgivelserne, herunder kundernes behov og ønsker. Dyrberg/Kern kan 

udnytte disse muligheder ved at tilegne sig de nødvendige kompetencer, der kræves for at være en fod 

foran de andre152. 

Risiko: Selve investeringen er irreversible og kan ikke trækkes tilbage i form af at investeringen ikke lykkes. 

 

Kontrol 

Dyrberg/Kern skal løbende kontrollere outputtet: 

- Hvorvidt appen/platformen matcher omgivelserne, formår man at trække kunderne over mod 

appen til informationssøgning og deraf vende informationssøgningen til køb.  hvor høj er 

effektiviteten. 

                                                           
151 Mynewsdisk - http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/salget-af-smykker-eksploderer-i-december-
1089023 
152 Flemming Cumberland, Materialesamling Marketing Management Afgangsprojekt HD 2. Del, Academic 
Books, 2016-2017 – Side 176 
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- Deraf skal der laves en månedlig kontrol, for at se om resultaterne matcher budgettet.  

- Der skal udføres en stikprøvekontrol, for at se, hvorvidt kunderne er modtagelige for appen og om 

hvorvidt markedsføringen.  

 

3.4. Konklusion på spg 4. 

Jeg har til handlingsplanen gjort brug af SMP processen, hvori S1 og S2 blev udvalgt som den primære og 

sekundære målgruppe. Begrundelsen for dette var, at skabe en mere lønsom modellering af målgruppen.  

Det handler om at være tilgængelige for kunderne, hvor end de er og ved udvikling af appen, vil kunderne 

nu kunne gøre brug af informationssøgning og køb samme sted. Derfor vil denne udvikling passe til 

markedets KSF’er.  

 

4. Projektets samlede konklusion 

Projektet har til formål at afdække de forklaringer, der kan findes i den interne og eksterne omverden, om 

hvorfor der har været en nedgang i Dyrberg/Kerns bruttofortjeneste i perioden 2013/14 til 2015/16. Ud fra 

dette har projektet funderet på, at finde en vækststrategi og handlingsplan til perioden 2017 – 2020.  

Forklaringer på nedgangen i bruttofortjenesten skal findes i både den eksterne og interne analyser. 

Finanskrisen ser ud til at have mistet pusten, og det har medført en øget beskæftigelse, øget indkomst og 

forbrugertillid. Den afledte effekt af finanskrisen og forbrugerne tilbageholdenhed, har stadig været et 

problem. Det ses at fra perioden 2012 til 2016, har forbrugernes forbrug på smykker faldet med 352 kr. 

Derfor er den største forklaring på nedgangen af bruttofortjenesten, nedgangen i forbruget.  

Hertil er der kommet en øget rivalisering blandt konkurrenterne i branchen. De kæmper om samme 

markedsandel, og i et marked med et fald i forbruget, er det et marked, hvor hver konkurrent kæmper om 

at opretholde indtjeningsgrundlaget.  

Samtidig har Dyrberg/Kern ikke formået, at udnytte deres dybe og lange markeds knowhow, til at være 

forberedt på sådanne begivenheder. De har været presset internt, og har været nødt til, at lave 

virksomhedsopkøb, for at få nå ud til en anden målgruppe.  

Den sidste del af mit projekt har jeg udarbejdet nogle vækststrategier, hvoraf jeg valgte, at tage 

udgangspunkt i udviklingen af Dyrberg/Kerns egen E-Commerce. Det skulle udvides med en ny platform, 

heraf en app. Det blev vist gennem sekundære kilder, at en app, er med til at skabe loyale kunder. 

Endvidere skulle appen bruges til at udføre mere konkrete kommunikationer, ud til kunden. Strategien vil 
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være med til at underbygge Dyrberg/Kerns SCA og udvikling af value propositions. Dyrberg/Kern har 

lanceret et produkt – Compliments, som forventer at indtage 10 % af omsætningen fra årsrapporten 

2016/17. Kunderne kan selv sammensætte produktet, og ud for trenden individualismen, vil dette være en 

KSF og markeds feature, som passer godt til appen. Dertil vil appen være fokuseret på 2 kundesegmenter: 

Teenager 13-18 & Identitet 18-25 og Familie med skolebørn/teenager 35-40. Disse segmenter er udvalgt 

som homogene målgrupper, dette er taget ud fra livsfaserne og deres attraktivitet. Den taktiske 

planlægning har været fokuseret med en udrulning i august 2017 med udløb juli 2018. Det skyldes, at 

platformen skal fungere på et testniveau i Danmark, og hvis succeskriterierne er stemt, vil det blive udrullet 

til de øvrige markeder.  

Samlet vil denne app være med til at skabe en ny SCA – fordi den kombinere individualismen, match selv og 

brandet. Appen kan være let at kopiere, men SCA kan være sværere, eftersom det kræver, at 

konkurrenterne udfører en ny SBU. 

Slutteligt vil jeg mene, at denne strategi og tilknyttende implementering, vil skabe et stærkt grundlag for 

Dyrberg/Kerns fremtidige forretning. 

 

4.1. Perspektivering 

Rapporten har taget udgangspunktet i en branche, hvor den traditionelle detailbutik, er ved at blive 

udfordret af den stigende E-commerce – digitalisering. 

En kun customer centric baseret tilgang til udviklingen af smykker, vil være et spændende område, at se om 

den kunne få succes. Eller om brandet har for stor betydning. Er brandet en nødvendighed, eller kan man 

digitalisere sig på en måde, hvor det hele når en højere enhed. 

Konjunkturerne i smykkemarkedet bærer præg af en nedgang eller opløftning af profitten, hvorfor en 

perspektivering, vil være. Kan man digitalisere sig således, at forretningen ikke bliver nær så hårdt ramt af 

en lav konjunktur. Her sat i spil til tidligere metoder, hvor virksomheder indførte omkostningsminimering, 

for at fastholde profitten.  

Digitalisering byder på mange forslag, men i forhold til rapportens indhold, vil perspektiveringen til 

resultatet af rapporten, kunne lede til de 2 forslag, som anført ovenover. 

Flere andre brancher rammes af digitalisering, og paradigmeskiftet fra traditionelle butikker til online, er 

allerede ved at ske. Forbrugeradfærden er ændret.  
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Bilag 1. Regnskab 
 

Årsrapport overblik fra Dyrberg/Kern, Julie Sandlau, Pandora, Pilgrim og Maanesten 

Dyrberg/Kern 
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Balance: 

       

Aktiver T.dkk   2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 

Færdig udvikl projekt 2401 0 0 0 0 

Goodwill  49 74 220 367 992 

Immaterielle anlægsaktiv i alt 2450 74 220 367 992 

Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 3356 4392 5310 5917 6318 

Indretning af lokaler 383 353 111 120 450 

Materielle anlægsaktiver i alt 3739 4745 5421 6037 6768 

Kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder 341 1685 1625 2259 2647 

Andre værdipapirer og kapitalandele 1629 2079 3717 1278 1263 

Udskudt skat  2750 2691 1795 3364 3313 

Finansielle anlægsaktiver i alt 4720 6455 7137 6901 7223 

Anlægsaktiver i alt 10909 11274 12778 13305 14983 

Handelsvarer  33211 38709 30442 25475 21009 

Varebeholdninger i alt 33211 38709 30442 25475 21009 

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 31716 29639 28479 30143 28920 

Tilgodehavende tilknytted 2444 4152 3062 4558 4504 

Selsskabsskat  556 0  0 4 

Andre tilgodehavender 678 1050  0 255 

Periodeafgrænsningsposter 2819 2965 3859 4787 3612 

Tilgodehavender i alt 38213 37806 35400 39488 37295 

Likvide beholdninger 172 16499 283 1302 1321 

Omsætningsaktiver i alt 71596 93014 66125 66265 59625 

       

Aktiver i alt  82505 104288 78903 79570 74608 

       

       

Passiver T.dkk   2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 

Selskabskapital  1301 1301 1300 1300 1300 

Reserve for nettoopskrivning efter 
indre værdis metode 2401 0 0 0 0 

Overført resultat -919 7393 9076 8528 7344 

Egenkapital i alt 2783 8694 10376 9828 8644 

Andre hensatte forpligtelser 190 190 203 209 147 

Hensættelse udskudt skat 742 0 0 0 0 

Hensatte forpligtelser i alt 932 190 203 209 147 

Ansvarlig lånekapital 18000 18000 24000 24000 24000 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 18000 18000 24000 24000 24000 

Bankgæld  24557 24008 18184 14141 19113 

Levrandører af varer 16460 20415 9939 16221 10247 
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Gæld til tilknyttede virksomheder 6505 8018 8031 6905 5098 

Anden gæld  13272 8581 8172 8266 7359 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 60794 61022 44324 45533 41817 

Gældsforpligtelser i alt 78790 79022 68324 69533 65817 

       

Passiver i alt  82505 87906 78903 79570 74608 

 

Julie Sandlau 
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Pandora 

 

 

 

Pilgrim 
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Maanesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


