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1 INDLEDNING/PROBLEMSTILLING 

Mode kan beskrives som tidens trend inden for et bestemt område f.eks. tøj, interiør, møbler og kunst. 

Mange virksomheder oplever kun en kortvarig eksponering og at være tidens trend for derefter at gå i 

glemmebogen. Andre virksomheder oplever til gengæld at have et tidløst anerkendt og eftertragtet pro-

dukt. Dansk design har en opnået international anerkendelse siden 1950’erne, hvor store danske designere 

som Arne Jacobsen, Børge Mogensen og Hans Wegner for alvor banede vejen med deres design af høj kvali-

tet, funktionelt og minimalistiske stil1. Mange danske virksomheder har slået deres navn fast i verdensmar-

kedet så som B&O, Lego, Royal Copenhagen og for tiden har virksomheder som Hay, Muuto og Normann 

Copenhagen stor international succes med deres interiør og møbeldesign. 2  

Kähler Design har en stolt design tradition, der går helt tilbage til 1839, hvor virksomheden blev grundlagt 

som et pottemageri i Næstved3. Kähler Designs keramikvaser står udstillet på flere museer rundt omkring i 

verden, der bevidner om Kählers storhedstid, hvor de vandt internationale kunstpriser4. Dog var Kähler et 

næsten glemt brand i 2008, hvor rettighederne til Kähler blev solgt til arkitekten Frantz Longhi af konkurs-

boet efter Holmegaard Glasfabrik. Herefter begynder et nyt eventyr for Kähler Design, hvor virksomheden 

senere får sit gennembrud med den berømte stribede Omaggio-vase. 5  I 2015 fremviste Kähler Design et 

overskud på 48,5 mio. kr.6 På få år har virksomheden opnået stor salgssucces og økonomisk vækst, men 

hvordan kan virksomheden oppebære denne positive udvikling uden at gå i glemmebogen? 

2 PROBLEMFORMULERING 

  I dette projekt ønsker vi at undersøge følgende 

• Hvordan sikrer Kähler Design fremtidig vækst og hvilken indflydelse har det på virksomhedens for-

retningsmodel? 

  

                                                           

1 http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/design/dansk-design 
2 http://finans.dk/finans/erhverv/ECE7304948/Dansk-design-brager-frem-i-udlandet/?ctxref=ext 
3 https://www.kahlerdesign.com/history/family 
4 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5520891/Fra-konkurs-til-million-forretning-Damer-i-alle-aldre-elsker-
K%C3%A4hlers-vaser 
5 http://stiften.dk/aarhus/Kahler-det-nye-klassiske/artikel/269967 
6 http://finans.dk/live/erhverv/ECE9042612/kaehler-ramt-af-nedtur-men-pengene-vaelter-ind/?ctxref=ext 
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3 AFGRÆNSNING 

Projektet afgrænses til, at: 

 

• omfatte virksomheden Kähler Design A/S og dens datterselskaber 

• omfatte markedet i Danmark  

• omfatte virksomhedsanalyse set udefra med baggrund i offentlig tilgængelige oplysninger 

• tage udgangspunkt i information fra Kähler Designs årsrapport 2015/16, hjemmeside, artikler, virk-

somhedsprofil på LinkedIn samt offentlig tilgængelige kilder, til udarbejdelse af virksomhedsbeskri-

velse, intern analyse af virksomheden og ekstern analyse af virksomhedens kontekst 

• økonomiske nøgletal omfatter regnskabsperioden 2012/13 -2015/16 

• ejer- og ledelsesstruktur og virksomhedens organisation er baseret på diagrammet vist i årsrapport 

2015/16 for Danish Management ApS 

• sammenligne Kähler Design med de to største lignende virksomheder på det danske marked, der 

udvikler, (producerer) og sælger keramik- og porcelænsvarer under kendte brands inden for bran-

chen engroshandel med glas- og porcelænsvarer (branchekode 464410),  Fiskars Denmark og Ro-

sendahl Design Group  

• omfatter offentlig tilgængelig information til og med 30. april 2017 
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4 METODE OG TEORI 

Projektet er opbygget af følgende faser: 

 

 

 

 

I projektet arbejdes der ud fra Benjamin Bloom’s7 tre taksonomiske niveauer gennem en redegørende, ana-

lyserende og til slut en vurderende del, hvilket skal være med til at sikre en præcis besvarelse af problem-

formuleringen gennem en afsluttende konklusion.   

Vi har kvalitetssikret både dataindsamling og anvendte kilder, således at vi sikrer en validitet, reliabilitet og 

troværdighed til den anvendte teori og empiri. Kvalitetssikringen foretages for hver enkelt kilde ved at for-

holde sig kritisk i forhold til kilde og datamateriale og herefter vurdere validitet, reliabilitet og troværdighed 

til den anvendte kilde. Igennem hele projektet vil der forekomme referencer til kilder samt dataindsamling. 

Vi har gjort brug af egne iagttagelser, hvor det ikke har været muligt at finde offentlig tilgængelig informa-

tion. 

Til projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i den danske keramikvirksomhed Kähler Design A/S. Indled-

ningsvis har vi gjort os nogle tanker på en række interessante problemstillinger for virksomheden i et er-

hvervsøkonomisk perspektiv, hvilket resulterede i den formulerede afgrænsede problemformulering. Data 

og information om Kähler Design er indhentet via offentligt tilgængeligt materiale, idet regelsættet omkring 

udarbejdelse af afgangsprojektet foreskriver, at der ikke må tages kontakt til den enkelte virksomhed. Dette 

betyder, at der ikke forekommer fortroligt information om Kähler Design i projektet. 

Til den redegørende og forklarende del i i projektet er de primære anvendte kilder baseret på offentlig-

gjorte årsrapporter, virksomhedens egen hjemmeside og relevante kvalitetssikrede artikler omkring virk-

somheden og branchen.  

Problembehandlingen starter med en kort opsummering af historik, ejer- og ledelsesstruktur samt økono-

misk udvikling for Kähler Design. 

Efterfølgende har vi arbejdet med afgrænsninger i projektet samt de mest hensigtsmæssige metoder og 

teorier til brug i problembehandlingen, hvor vi har valgt BMC-modellen (Business Model Canvas)8 som en 

overordnet struktur for vores virksomhedsanalyse. 

  

                                                           

7 https://primus.systime.dk/index.php?id=230 
8 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 24-25 
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Vi tager udgangspunkt i BMC-modellens ni elementer i vores interne analyse af virksomheden. I analysen 

inddrager vi følgende erhvervsøkonomiske teorier og modeller: 

• Maslows behovspyramide til analyse af, hvilke behov Kähler Design opfylder hos den enkelte kunde 

• supply chain management til analyse af Kähler Designs forsyningskæde. 

 

Gennem en analyse af Kähler Designs kontekst vil vi ud fra udvalgte eksterne faktorer (markedskræfter, 

branchekræfter og nøgletendenser) vurdere, hvordan disse påvirker virksomhedens forretningsmodel. I 

analysen inddrager vi følgende erhvervsøkonomiske teorier og modeller: 

• PLC –kurven til at belyse Kähler Designs varers livscyklus 

• markeds- og konkurrenceformer til at analysere, hvilket marked Kähler Design befinder sig i. 

• regnskabsanalyse (resultat efter skat pr. medarbejder, afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning 

og soliditetsgrad) til at analysere Kähler Designs økonomiske position i forhold til virksomhedens 

konkurrenter. 

 

Den indsamlede viden fra analyserne vil danne grundlag for vores vurdering af virksomhedens fremtidige 

muligheder for fortsat vækst, hvor vi inddrager følgende teorier: 

• Ansoff vækstmatrix 

Sidst konkluderes der på problemformuleringen ud fra vores udførte research, analyser og vurderinger 

samt perspektiveres i forhold dertil. 
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5 ANALYSE AF KÄHLER DESIGN A/S 
 

I dette afsnit vil vi først give en introduktion til Kähler Design, som omhandler virksomhedens historie, ejer- 

og ledelsesstruktur samt økonomisk udvikling. Dernæst vil vi analysere virksomhedens forretningsmodel og 

dens elementer for til slut at analysere virksomhedens kontekst med udgangspunkt i en forretningsmodels 

omgivelser.  

5.1 INTRODUKTION TIL KÄHLER DESIGN A/S 

5.1.1 HISTORIE 
Kähler Design blev grundlagt i 1839 af pottemageren Herman Joachim Kähler i Næstved. Det skulle senere 

vise sig at være startskuddet til en familiedrevet virksomhed, hvor dens produktion dengang hovedsageligt 

omfattede brugsgenstande såsom mælkefade, barselsspande, og syltekrukker m.m.9 

I 1872 overtager sønnerne Herman August Kähler og Carl Frederik Kähler. Herman August Kähler, som 

blandt andet kan skrive en læretid hos sin far og har modtaget undervisning i glasurmaleri hos Holmegaard 

Glasværk på sit CV, er medvirkende til, at keramikvirksomheden bliver verdenskendt. Dette sker blandt an-

det ved verdensudstillingen i 1889 i Paris, igennem værkstedsarbejder i Tyskland og Frankrig men også 

igennem øvrige udstillinger, hvilket skaber interesse hos forhandlere og museer i USA, Sverige, Belgien, 

Tyskland og Frankrig. Herman August Kähler’s signatur ”HAK” er i dag også kendt som dna’et bag Kähler De-

sign’s logo.10  

Virksomheden er familiedrevet indtil 1974, hvorefter virksomheden har skiftende ejere indtil 2007, hvor 

virksomheden opkøbes af Holmegaards Glasværk. 11Som tidligere nævnt bliver virksomheden i 2008 erklæ-

ret konkurs, og rettighederne til Kählernavnet bliver solgt til arkitekten Frantz Longhi, som senere får sit 

gennembrud. 

I 2014 lancerede Kähler Design den guld-stribede jubilæums-vase fra Omaggio-serien i et begrænset ud-

valg, som udover at blive en salgssucces også skabte stor omtale i medierne. Mange kunder måtte gå for-

gæves i de enkelte butikker. Dette skabte en mediestorm af utilfredse kunder på de sociale medier, som 

sidenhen blev betegnet som ”Kähler-gate”.12 

Kähler Design, som har hovedsæde i keramikvirksomhedens gamle bygninger på Kählerbakken i Næstved, 

designer, markedsfører og sælger i dag vaser, lysestager, stel og andre keramiske varer til bl.a. Norden. 

Virksomheden har bevaret traditionen omkring håndmalede13 produkter men også samarbejde med kendte 

kunstnere, som bl.a. tæller datidens Thorvald Bindesbøll, Svend Hammershøi og Kai Nielsen – men også nu-

tidens Jeanette List Amstrup, designerduoen Stilleben, Louise Hindsgavl og Stina Goya. 14 

                                                           

9 https://www.kahlerdesign.com/history/family 
10 https://www.kahlerdesign.com/history/family 
11 http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-4751641 
12 http://finans.dk/live/erhverv/ECE7642282/K%C3%A4hler-klar-til-nyt-vasehysteri-%C2%BBHypen-har-v%C3%A6ret-en-
gave%C2%AB/?ctxref=ext 
13 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5520891/Fra-konkurs-til-million-forretning-Damer-i-alle-aldre-elsker-
K%C3%A4hlers-vaser 
14 https://www.kahlerdesign.com/crafts 
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5.1.2 EJER- OG LEDELSESSTRUKTUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Uddrag af koncernoversigt for Danish Management Group,15 hvor Kähler Design er markeret med 

mørk blå. De lys blå markeringer viser Kähler Designs relationer til andre dele af Danish Management 

Group, som omtales i dette projekt. 

Danish Management Group A/S, som ejerledes af Frantz Longhi, ejer 87,5% af Kähler Design. De resterende 

12,5% ejes af Jesper Holst Schmidt Holding. Jesper Holst Schmidt varetager den daglige ledelse i Kähler De-

sign, som på det danske marked består af det 100%-ejede datterselskab Kähler & Friends ApS. 

Kähler & Friends ApS er en af virksomhedens to danske flagship stores, som indeholder Kähler Designs hi-

storiefortælling kombineret med virksomhedens nutidige designprodukter.16 Det seneste skud på stammen 

er flagship store indrettet i det historiske Kähler-værksted på Kæhlersbakken i Næstved.17 

I regnskabsåret 2015/16 havde Kähler Design gennemsnitligt 3818 heltidsansatte medarbejdere. 

                                                           

15 Årsrapport 2015/16 for Danish Management Group A/S, s. 6 (https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=13854106&soeg=k%C3%A4hler+design&type=Alle) 
16 https://www.kahlerdesign.com/inspiration/kahler-flagshipstores 
17 https://www.kahlerdesign.com/flagship-store-outlet-naestved 
18 Årsrapport 2015/16 for Kähler Design A/S, s. 5 (https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-

hed&id=13854106&soeg=k%C3%A4hler+design&type=Alle) 
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5.1.3 ØKONOMISK UDVIKLING 
Kähler Design har oplevet en støt stigende vækst gennem perioden 2012-2016, hvilket afspejles positivt i 

både bruttofortjeneste1) men også resultat efter skat. Nedenfor er vist udvalgte hoved- og nøgletal: 

  

 Figur 5.2 Udvalgte hovedtal for Kähler Design Figur 5.3 Udvalgte nøgletal for Kähler Design 
(se bilag 1) (se bilag 1) 
 
Nettoomsætning er ikke en offentlig tilgængelig information, jf. årsrapport 2015/16, men set ud fra oven-
stående hovedtal er bruttofortjenesten mere end fordoblet fra 30 mio. kr. i 2014/15 til 76 mio. kr. i 
2015/16. Årsagen til denne markante vækst er primært salget af de relancerede Omaggio-vaser med sølv-
striber. 19  
 
Resultatet efter skat udgjorde 49 mio. kr. i 2015/16 mio. kr. svarende til en fremgang på 29%, men under 
de tidligere udmeldte forventninger på 80 mio. kr. 20  
 
Egenkapitalen er forøget med 35 mio. kr.  svarende til en soliditetsgrad på 48,8%.  
 
Ifølge Kähler Design forventes 2016/17 at blive et overgangsår, hvor der forventes en nedgang i omsætning 
og resultat efter skat. Resultat efter skat forventes at være i niveauet 25-35 mio. kr. 21 
 
2016 var også året, hvor Kähler Design vakte stor interesse hos investorer og potentielle partnere. Men en 
udmelding om nedjustering midt på året, var medvirkende til, at de førnævnte interessenter udviste forsig-
tighed og trak sig tilbage, trods tilfredsstillende resultater gennem de seneste tre år og senest kåret som 
Gazelle2) af Dagbladet Børsen.22  
 
Analyse af virksomhedens økonomiske position i forhold til dens nærmeste konkurrenter fremgår af afsnit-
tet ”5.3.2.1.2 Konkurrentanalyse”. Vi vil i de efterfølgende afsnit via en intern og ekstern analyse af virk-
somheden undersøge grundlaget til sikring af fremtidig vækst. 
 
1) Udover vareforbrug er der i bruttofortjenesten også indregnet andre eksterne omkostninger såsom omkostninger til 
distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v. 23 
2) En gazelle virksomhed er en virksomhed, der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller 

bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.24  

                                                           

19 http://naestved.netavis.nu/kahler-design-fremviser-flot-regnskab/ 
20 http://naestved.netavis.nu/kahler-design-fremviser-flot-regnskab/ 
21 http://naestved.netavis.nu/kahler-design-fremviser-flot-regnskab/ 
22 http://naestvederhverv.dk/17-gazellevirksomheder-i-naestved-i-2016/ 
23 Årsrapport 2015/16 for Kähler Design A/S, s. 13 (https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=13854106&soeg=k%C3%A4hler+design&type=Alle) 
24 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/191077/fakta_saadan_defineres_en_gazelle-virksomhed.html 
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5.2 INTERN ANALYSE – KÄHLER DESIGNS FORRETNINGSMODEL 
Med afsæt i introduktionen til Kähler Design giver det os anledning til at foretage en intern analyse af virk-

somheden. Analysen tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og dens strategiske elementer: 

kundesegmenter, værditilbud, kanaler, kunderelationer, indtægtsstrømme, nøgleressourcer, nøgleaktivite-

ter, nøglepartnere og omkostningsstruktur. 

 

5.2.1 BUSINESS MODEL CANVAS 
Til brug for analyse af Kähler Designs forretningsmodel har vi taget udgangspunkt i Alexander Osterwalders 

Business Model Canvas25, som er illustreret nedenfor: 

 

 

Figur 5.4 Business Model Canvas 26 

Modellen beskriver de ni strategiske elementer i virksomheden, der sammenlagt udgør virksomhedens 

værdiskabelse for kunden. De enkelte elementer skaber ikke værdi alene, men synergieffekten mellem ele-

menterne skaber værdiforøgelsen og elementerne er dermed indbyrdes afhængige af hinanden i værdiska-

belsen. Analysen af virksomhedens elementer kan synliggøre indsatsområder, hvor virksomheden med for-

del kan foretage strategiske ændringer og dermed skabe højere værdi for kunderne. 

Forretningsmodellen danner også fundamentet til Kähler Designs mission og vision, hvor den grundlæg-

gende mission for virksomheden er at skabe tilgængelig kunst til folket: 27 

                                                           

25 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 24-25 
26 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 24-25 
27 https://issuu.com/kahlerdesign/docs/k__hler_design_hovedkatalog_2015____bb87e4d37ccf40/7 
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”Vi tager det bedste fra en kunstkeramisk keramikarv og fortolker det i nutidens lys. Resultatet er spirende 

ny keramik, der i et tidløst formsprog appellerer bredt men tolkes individuelt” (citat fra Kähler Designs ho-

vedkatalog 2015).28 

Med afsæt i virksomhedens mission har Kähler Design en vision om, at  

• være førende på den kunstkeramiske scene, nationalt som internationalt29 

• revitalisere, bevare og udvikle det danske designikon Kähler – for fremtidige generationer30 

• opføre sig på en ansvarlig måde som et selskab (CSR) 31 

I de følgende afsnit vil vi se nærmere på de ni byggestene i Kähler Designs forretningsmodel. 

 

5.2.2 KUNDESEGMENTER (KS) 
”Byggestenen kundesegmenter definerer de forskellige grupper af mennesker eller organisationer, som en 

virksomhed sigter efter at nå ud til og betjene” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 26)32 

Målgruppen for Kähler Designs produkter er design- og indretningsinteresserede forbrugere, der efterspør-

ger kvalitet. Kähler Design henvender sig til en bred kundegruppe – de designinteresserede 14-80-årige, der 

ønsker at pryde deres hjem med æstetisk keramik33.  

Vi har valgt at inddele Kähler Designs kunder i følgende segmenter:  

• privatkunder: direkte salg gennem flagship stores og webshop (B2C – business-to-consumer) 

• privatkunder: indirekte salg via grossist (B2B – business-to-business) 

• erhvervskunder: primært til egne restauranter og igangværende hotelbyggeri (B2B – business-to-

business) 

Kähler Design har en segmenteret kundestrategi, hvor de sælger direkte og indirekte til kunderne. Det kræ-

ver forskellige strategier at markedsføre produkterne over for de to segmenter. Dog vil Kähler Designs over-

ordnede markedsføringsstrategi, der skal skabe kendskab og efterspørgsel hos B2C segmentet, også have 

indflydelse hos B2B segmentet. Traditionelt sker segmenteringen på baggrund af demografiske faktorer 

som køn, alder, indkomst, uddannelse osv., hvorefter den mest fordelagtige målgruppe udvælges34.  Kähler 

Design beskriver deres primære målgruppe som 14 til 80-årige kvinder, hvilket virker som et stort spænd. 

At ramme så bred en skare vil kræve en differentieret markedsføringsstrategi, da vi formoder, at de 14-

årige piger ikke nås via de samme markedsføringskanaler som de 80-årige kvinder. Kähler Design har en 

meget begrænset fokus på de mandlige forbrugere, hvilket efterlader en stor uberørt målgruppe. 

  

                                                           

28 https://issuu.com/kahlerdesign/docs/k__hler_design_hovedkatalog_2015____bb87e4d37ccf40/7 
29 https://issuu.com/kahlerdesign/docs/k__hler_design_hovedkatalog_2015____bb87e4d37ccf40/7 
30 http://www.nddagen.dk/wp-content/downloads/frantz_longhi.pdf 
31 http://www.nddagen.dk/wp-content/downloads/frantz_longhi.pdf 
32 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 26 
33 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5520891/Fra-konkurs-til-million-forretning-Damer-i-alle-aldre-elsker-
K%C3%A4hlers-vaser 
34 http://ledelse.borsen.dk/article/view/639/strategi_planlaegning_og_ledelse/artikel/segmenteringsmodeller.html 
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Udover at segmentere på målgruppen vil det være væsentligt at analyse målgruppens købsadfærd for at 

belyse hvilke faktorer, der spiller ind, når kunder beslutter at købe produkter fra Kähler Design. Hvordan og 

hvornår kan kunderne påvirkes til køb. Nedenfor ses nogle af de faktorer, der spiller ind på købsadfærden35 

• Behov 
• Købemotiver 
• Købstyper 
• Beslutningsproces 
• Køberoller 
• Købevaner  
• Rådighedsbeløb 

  

Med udgangspunkt i S-O-R modellen opdeles købsadfærden i tre dele: 36  

 

Figur 5.5 S-O-R-modellen 37 

Hvis vi ser på Kähler Designs målgruppe vil der være stor forskel på købsadfærden fra de yngste til de æld-

ste i målgruppen. og hvilke faktorer, der påvirker den enkelte forbruger. Kähler Designs markedsførings-

strategi skal derfor tilpasses i forhold til de enkelte aldersgrupper. Kähler Design er tilstede på alle sociale 

medier, hvor de primært møder/påvirker de yngre. Den ældre skal nås via mere traditionelle kanaler såsom 

TV og magasiner. Udviklingen viser dog, at en større andel af den ældre befolkning bruger de sociale medier 

især Facebook etc., hvorved kommunikationsstrategien skal være tilpasset den ældre målgruppe. 38 

 

  

                                                           

35 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9,  side 151 
36 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 150 
37 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 150 
38 http://slks.dk/mediernes-udvikling-2016/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2016/ 

Stimuli Organisme Respons

Påvirkninger Forbruger Adfærd

• Markedsførings-

stimuli (de 4 P'er)

• Baggrund (alder, 

indkomst, etc.)

• Køb:

   - Produktvalg

   - Mærkevalg

• Omverdenen 

(konkurrenter, 

økonomi, lovgivning 

etc.)

• Beslutningsproces • Ikke køb
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5.2.3 VÆRDITILBUD (VT) 
”Byggestenen værditilbud beskriver den samling produkter og ydelser, som skaber værdi for et bestemt kun-

desegment” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 28)39 

Kähler Designs værditilbud omfatter: 

• designprodukter til bordet (serveringsbakke, bestik, drikkeglas, fad, kaffebrygger, tepotte, kande, 

karaffel, kop, krus, køkkenrulleholder, tallerken, salt- og peberkværn, skål, smørboks, æggebæ-

ger)40 

• designprodukter til boligen (figur, højttaler, lysestage, lyshus, ur, vase, sparedyr, urtepotte, dekora-

tionskugle til jul, tandbørsteholder, sæbedispenser, opbevaringskrukke m.m.)41 

• events (historisk rundvisning, maling af egen Omaggio-vase)42 

 

Udover de fysiske produkter tillægger Kähler Design stor værdi til deres brand og for at kunne forstå denne 

værdi, er det vigtigt at beskrive, hvad et brand er.  

”A successful brand is an identified product, service, person or place, augmented in such a way that the 

buyer or user perceives relevant unique, sustained added value that matches their needs most closely” (citat 

fra bogen “Marketing Management”, side 425)43  

Herved forstås, at brandet forstærker produktet med en unik merværdi, der opfylder kundens behov. Virk-

somheden kan fokusere på de emotionelle og immaterielle værdier i virksomheden udover produkterne og 

herved skabes merværdien. 44 Kähler Design benytter sig af deres lange historie og datidens succes som en 

aktiv del af deres branding og forsøger den vej at tillægge en emotionel merværdi til deres produkter.   

Kähler Design lægger på deres hjemmeside stor vægt på deres lange historie og håndværksmæssige traditi-

oner og bruger termer som kulturarv, tradition, kvalitet og design. Kähler Designs arv er ikke en masse 

gamle designs, men mere en håndværksmæssige teknik, ”kohornsbemaling” hvorfor Kähler Design gør me-

get ud af at striberne på Omaggio-vasen er håndmalede45. Omaggio-vasen, der er Kähler Designs bedste-

sælgende produkt, er designede af Stilleben (Ditte Reckweg og Jelena Schou Nordentoft) og er ikke en re-

lancering af et gammelt Kähler design, men et nyt design og de håndmalede striber giver det et historisk 

Kähler aftryk46. Kähler Design ønsker at tilskrive deres nye produkter virksomhedens lange historie og der-

med emotionel værdi. Kähler Design ønsker at være et dansk design ikon, som f.eks. Arne Jacobsen er in-

denfor møbler, og identificeret som et succesfuld dansk design brand. Til trods for Kähler Designs lange hi-

storie vurderer vi, at eksempelvis Omaggio-vasen på nuværende tidspunkt ikke kan betragtes som et de-

signikon grundet den korte tid på markedet set i forhold til eksempelvis Arne Jacobsens møbler. 

At Kähler Design er lykkedes med denne historiefortælling og branding kan skyldes deres fokus på andre 
områder end keramiske produkter som eksempelvis Kähler restauranterne, Kähler hotel, samarbejde med 
ARoS Aarhus Kunstmuseum og Kähler flagship stores, hvor ønsket er at give kunderne en oplevelse og ikke 

                                                           

39 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 28 
40 https://www.kahlerdesign.com/type 
41 https://www.kahlerdesign.com/type 
42 https://www.kahlerdesign.com/events 
43Marketing Management, Philip Kotler m.fl., 1. udgave, ISBN 978-0-273-71856-7, side 425 
44 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISB 978-87-92098-00-9, side 115 
45 Designkulturanalyser, Anders V. Munch m.fl.,  ISBN 978-87-7674-912-5, side 113 
46 Designkulturanalyser, Anders V. Munch m.fl.,  ISBN 978-87-7674-912-5, side 113 
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bare et produkt. Ønsket er at skabe et Kähler Univers, der består af kunst, kultur, sanser, mennesker, ste-
der, m.m47. Frantz Longhi kalder det for ”social life branding”48 eller oplevelsesøkonomi, hvor kunderne sø-
ger oplevelser og ikke bare et produkt eller en service.  Kähler Designs produkter appellerer til massemar-
kedet grundet prisniveauet, men brandingen appellerer mere til luksussegmentet. 
 

De nyeste tendenser i forbruget viser, at folk søger produkter og ydelser, der opfylder selvrealiseringsbeho-
vet49. Hvis vi tager udgangspunkt i Maslows behovspyramide50, så er det først vores basale behov, som skal 
være opfyldt og dernæst de afledte behov. Vores vurdering er, at Kähler Design opfylder et afledt behov, 
der hører til næst øverst i behovspyramiden, se figur 5.5.  Det afledte behov er meget subjektivt og vil blive 
opfyldt forskelligt fra person til person. Det afledte behov, der er afledt af et oprindeligt behov, kunne være 
et ønske om at dekorere sit hjem med smukt keramikhåndværk, der signalerer den ønskede sociale status.  
 
 

Maslows behovspyramide 

Maslows behovspyramide Eksempler på behov Eksempler afledte behov 

Selvrealisering 
Efter at mennesket i et vist omfang har fået 
de fire underliggende behov dækket, vil 
mennesket stræbe efter at få behovet for 
selvrealisering dækket. 

• Udvikle 
• Skabe 
• Flytte grænser 

• Ironman 
• Bjergbestigning 
• Ekstrem sport 
• Jordomsejling 
• Lære nyt sprog 

• Starte ny virksomhed 
Selvrespekt og status 
Det er ikke nok at blive accepteret, der op-
står også ønske om at få succes, blive beun-
dret, altså få dækket sit egobehov. 

• Ros 
• Anerkendelse 
• Selvtillid 
• Status 

• Indretning af hjemmet 
med produkter fra Kähler 

• B&O produkter 
• Rolex ur 
• Blog på nettet 

Sociale behov 
Efter i et vist omfang at have fået dækket de 
fysiske behov og sikkerhedsbehovet, melder 
det sociale behov sig. 

• Accept 

• Venskab 
• Kærlighed 
• Kontakt 
• Tilhørsforhold 
• Uddannelse / job 

• Det ”rigtige” tøj 

• Mobiltelefon 
• Medlemskab af foreninger 

og sportsklubber 

• Profil på de sociale medier 

Sikkerhed 
Det er ikke nok, at de fysiske behov er dæk-
ket, mennesket ønsker også sikkerhed/tryg-
hed i forhold til opfyldelse af de fysiske be-
hov og i forhold til tilværelsen generelt. 

• Ønsker det kendte 
• Ønsker ikke det 

ukendte/forandring 

• Tryghed/sikkerhed 

• Indbo- og brandforsikring 
• Arbejdsløshedsforsikring 
• Alarmsystem 
• Vækkeur 

Fysiske behov 
Mennesket vil først og fremmest forsøge at 
få de behov opfyldt, der er en betingelse for 
at overleve. 

• Mad 

• Væske 
• Søvn 
• Beklædning 

• Kød 

• Vand 
• Tøj 
• Seng 

Figur 5.6. Maslows behovspyramide51  
 

Kunderne får opfyldt det afledte behov ved at købe produkter fra Kähler Design, men produkterne og Käh-

ler Univers opfylder ikke behovet for selvrealisering på nuværende tidspunkt.  

                                                           

47 http://www.nddagen.dk/wp-content/downloads/frantz_longhi.pdf 
48 http://www.nddagen.dk/wp-content/downloads/frantz_longhi.pdf 
49 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 517 
50 Økonomistyring og budgettering, 7. udgave, ISBN 978-87-7675-859-2 af Jens Ocksen Jensen, side 19 
51 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 162 
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5.2.4 KANALER (K) 
”Byggestenen kanaler beskriver, hvordan en virksomhed kommunikerer med og når ud til sine kundeseg-

menter for at levere et værditilbud.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 32)52 

Kähler Designs kommunikationsformer: 

• personlig betjening 

• webshop 

• magasiner, radio og TV 

• sociale medier (Facebook, Instagram, Pinterest og LinkedIn) 

• ”social life branding” gennem Kählers spisesteder, Kählers hotel og kunstudstillinger,  

 

Leverancerne af Kähler Designs værditilbud sker gennem: 

• egne flagship stores (Århus og Næstved) 

• isenkræmmerkæder (Imerco, Inspiration, Kop & Kande m.fl.) 

• bolig- og interiørbutikker  

• webshop 

 

Kähler Design sælger sine produkter gennem flere kanaler både direkte og indirekte. Det direkte salg sker 

gennem egne flagship stores og webshop og det indirekte salg gennem en grossist. Kähler Design er repræ-

senteret i alle de store isenkræmmerkæder som Imerco, Inspiration, Kop & Kande samt bolig- og interiørbu-

tikker.  Kähler Design har valgt F&H of Scandinavia, der er Skandinaviens største grossist indenfor isenkram 

og forhandler mere end 30 brands, som deres grossist på det danske og skandinaviske marked53. Ved en 

grossist forstås en virksomhed, der opkøber, lagerfører og videresælger til andre virksomheder54. Kähler 

Design har valgt at outsource alle funktioner, der ikke skaber værdi og dermed er hele deres supply chain 

outsourced til F&H of Scandinavia.55 F&H of Scandinavia varetager lagerføringen, salg, distribution og admi-

nistrationen så som kredit og reklamation. Fordelene ved at bruge en grossist er: 

• hvis der er mange aftagere 

• stor geografisk spredning 

• små ordrestørrelser 

• grossistens kendskab til markedet og kunderne56 

For Kähler Design betyder grossistleddet, at de kan trække på stordriftsfordelene, som en stor grossist som 

F&H of Scandinavia uden tvivl har, og det vil have omkostningsmæssige fordele. Kähler Design har ikke out-

sourcet markedsføringen til F&H of Scandinavia og Kähler Design står selv for markedsføringen til forbruge-

ren og overordnet fører en pull strategi, hvor de forsøger at stimulere efterspørgslen hos forbrugeren, der 

går tilbage til mellemleddet og til sidst tilbage til Kähler57.  

                                                           

52 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 32 
53 http://www.fh-as.dk/ 
54 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 579 
55 http://danskdesigncenter.dk/da/veje-til-vaekst-kahler-design 
56 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 580 
57 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 613 



 

Afgangsprojekt HD-studiets 1. del                                                          Side 17 af 57  

 AAU, maj 2017  

Frantz Longhi har efter købet af rettighederne til Kähler i 2008 relanceret og revitaliseret Kählernavnet og 

opbygget et brand, der har stor kendskabsgrad i Danmark. Inden overtagelsen af Frantz Longhi var Kähler-

navnet næsten glemt og kun kendt af få, hvorimod de i dag er kendt af 58% af alle kvinder over 18 år58. På 

få år er det lykkedes at opbygge et meget kendt og anerkendt brand, som efterspørges af hovedsageligt 

kvinder i alle aldersgrupper. Ifølge Kähler Design selv har markedsføringsstrategien været at få de yngre 

kvinder i tale for at finde ud af, hvad de efterspurgte. 59 Gennem de sociale medier fik de fat i de yngre kvin-

der og Kähler Design har været first mover på de sociale medier og har i dag sammenlagt 325.000 følgere 

på Facebook og Instagram. 60 61 Kähler Design har, udover over de sociale medier, brugt mere traditionelle 

kommunikationskanaler som de trykte medier. 

Kähler Design har forsøgt at opbygge en 3-dimensionel branding gennem den traditionelle form som re-

klame i magasiner, radio og TV. Dernæst gennem de moderne sociale medier som Facebook, Instagram, 

LinkedIn og lignende. Den 3. dimension er deres ”social life branding” gennem oplevelser på Kählers restau-

ranter, kunstudstillinger af Kähler på ARoS, overnatning på Kählers hotel osv.62 , hvor denne ekstra dimen-

sion skal være med til at styrke og skabe merværdi og en ekstra dimension til Kähler brandet.  

 

5.2.5 KUNDERELATIONER (KR) 
”Byggestenen kunderelationer beskriver, hvilke typer relationer en virksomhed etablerer til specifikke kun-

desegmenter.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 34) 63 

Kähler Design har som tidligere beskrevet to forskellige kundesegmenter og segmenterne har forskellig re-

lation til Kähler. Salget sker hovedsageligt gennem grossisten F&H of Scandinavia og Kähler Design har der-

ved ikke en personlig relation til kunderne. I Kähler Designs fysiske butikker får Kähler mulighed for person-

lig betjening af kunderne og gennem webshoppen får Kähler direkte kontakt med kunder dog ikke face-to-

face. Lokalerne og beliggenheden til Kähler Designs flagship stores og restauranter er nøje udvalgt som et 

led i historiefortællingen om Kähler og brandingen. Butikken i Århus på M. P. Bruunsgade er indrettet i en 

gammel slagterbutik fra 1900-tallet, hvor det gamle flisegulv er bevaret og indretningen med gamle billeder 

fra Kähler værkstedet, er med til at give et indtryk af et museum. 64 Det samme scenario gælder for Restau-

ranten Villa Dining, der er indrettet i en gammel patriciervilla med store billeder på væggene fra Kähler for-

tiden, der giver indtryk af museum og bidrager til historiefortællingen. I 2016 åbnede Kähler Design dørene 

til endnu en flagship store i det gamle Kählerværksted i Næstved. Bygningen har Kähler købt og renoveret 

for et tocifret millionbeløb og det passer perfekt ind i Kähler Designs branding og måden hvorpå historien 

danner selve kerne i brandingen.   

Relationen til den enkelte privatkunde er ikke personlig, og sker gennem den brede markedsføring af Kähler 

Designs produkter. Der forsøges at skabe en mere personlig relation gennem historiefortællingen med Käh-

lers unikke historie. Historiefortællingen om Kähler skal skabe merværdi for kunderne samt forsøge at gøre 

kunderne loyale overfor Kähler brandet.  

                                                           

58 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5520891/Fra-konkurs-til-million-forretning-Damer-i-alle-aldre-elsker-
K%C3%A4hlers-vaser 
59 http://cxomagasinet.dk/09-2016/her-faar-kunderne-det-de-ikke-vidste-at-de-oenskede-sig 
60 https://www.facebook.com/KahlerDesign/?fref=ts 
61 https://www.instagram.com/kahlerdesign/ 
62 http://www.nddagen.dk/wp-content/downloads/frantz_longhi.pdf 
63 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 34 
64 Designkulturanalyser, ISBN: 978-87-7674-9125 af Anders V. Munch, Niels Peter Skou og Toke Riis Ebbesen, side 116 
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Relationen til grossisten, der varetager det indirekte salg, er et tæt partnerskab mellem F&H of Scandinavia 

og Kähler Design. Samarbejdet med F&H of Scandinavia udgør en meget vigtig del af Kähler Designs forret-

ning, da F&H of Scandinavia må formodes at stå for størstedelen af Kähler Designs samlede salg. 

 

5.2.6 INDTÆGTSSTRØMME (I$) 
”Byggestenen indtægtsstrømme repræsenterer de penge, en virksomhed genererer fra hvert kundesegment 

(udgifterne trækkes fra indtægterne for at få fortjenesten.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, 

side 36) 65 

Indtægtsstrømmene hos Kähler Design foregår primært via salg af ejerskab af et fysisk produkt. Hertil er 

der knyttet to former for prissætningsmekanismer: 

• fast prissætning 

• dynamisk prissætning 

 

Den faste prissætning er baseret på en listepris for hvert enkelt værditilbud til slutkunden, som enten køber 

værditilbuddene via webshoppen eller hos den enkelte forhandler. 

Slutkundens betaling ved køb i webshoppen sker via kreditkort, og Kähler Design sikrer sig derved en nem, 

hurtig og en sikker indbetaling uden større omkostninger. Ved køb af dele fra Kähler Designs Hammershøi-

stellet for mere end 5.000 kr. tilbyder Kähler Design også slutkunden mulighed for køb på afbetaling.66 Kre-

ditaftalen sker i samarbejde med Ekspres Bank.  

Den dynamiske prissætning er baseret på en forhandling af pris mellem to parter afhængig af forhandlings-

kraft, hvilket vi ser mellem Kähler Design og F&H of Scandinavia. I kraft af F&H of Scandinavias store kunde-

netværk og en forventelig stor afsætning af Kähler Designs værditilbud til disse kunder er medvirkende til, 

at F&H of Scandinavia har en stor forhandlingsstyrke. Forhandlingsstyrken kan anvendes til forhandling af 

pris, men også til forhandling om betalingsbetingelser. 

Prisaftale og betalingsbetingelser vil indgå som en del af kontrakten omkring strategisk partnerskab mellem 

de to parter. Vi antager også, at Kähler Design har kreditforsikret F&H of Scandinavia, så virksomheden mi-

nimerer risikoen for eventuelle tab på tilgodehavende hos F&H of Scandinavia i tilfælde af, at F&H of Scan-

dinavia skulle rammes af en eventuel konkurs. 

Sekundært genererer Kähler Design også indtægtsstrømme via salg af oplevelser i form af rundvisning og 

maling af egen Omaggio-vase.  Det er en indtægtsstrøm, som ikke kræver de store ressourcer eller genere-

rer ekstra omkostninger, idet virksomheden allerede har faciliteterne i form af lokalerne til rundvisning og 

materialer til maling af egen Omaggio-vase. 67  

                                                           

65 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 36 
66 https://www.kahlerdesign.com/koeb-nu-betal-senere 
67 https://www.kahlerdesign.com/news 
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5.2.7 NØGLERESSOURCER (NR) 
”Byggestenen nøgleressourcer beskriver de vigtigste aktiver, der er nødvendige for at få en forretningsmo-

del til at virke.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 40).68 

En ressource kan defineres på følgende måde: 

En virksomheds ressource er de virksomhedsspecifikke aktiver, som sammensat på en bestemt måde i sidste 

ende er med til at skabe en virksomheds konkurrencefordele (citat fra bogen ”International markedsføring”, 

side 37) 69 

Kähler Designs nøgleressourcer kan inddeles i fysiske, immaterielle og menneskelige ressourcer. 

Kähler Design rummer fysiske nøgleressourcer i form af: 

• hovedsæde i Næstved 

• flagship stores i Århus og Næstved 

 

Hovedsædet i Næstved danner rammen for virksomhedens historie, hvor den oprindelige keramikfabrik 

havde adresse. I dag er bygningerne ombygget til kontorarbejdspladser for størsteparten af virksomhedens 

menneskelige ressourcer, men også flagship store og en historisk udstilling om netop virksomhedens histo-

rie. 

Flagship stores i Århus og Næstved er også en af virksomhedens vigtigste fysiske ressourcer. Butikkerne er 

indrettet som et oplevelsesunivers, som omfatter Kähler Designs historiefortælling kombineret med virk-

somhedens nutidige designprodukter.70 Derudover er butikkerne også blandt virksomhedens kanaler, som 

gennem personlig betjening, når ud til den enkelte kunde med leverance af værditilbud. 

Kähler Design indeholder også immaterielle nøgleressourcer såsom: 

• brandet ”Kähler” 

• designrettigheder 

 

Brandet ”Kähler” er opbygget omkring Kählers gamle historie med fokus på design og håndværket bag de 

keramiske produkter. Brandet er nærmere omtalt i afsnittet ”5.2.3 Værditilbud”. 

Designrettighederne er et vigtigt fundament for et af Kähler Designs primære værditilbud, som omfatter 

designprodukter til bordet og boligen. Traditionelt for et designprodukt indgår virksomheden en kontrakt 

med den enkelte designer omkring design, udvikling og immaterielle rettigheder til det enkelte designpro-

dukt. Kähler Design vil have rettighederne til designet, indtil en aftalt tidsperiode efter standsning af pro-

duktion er udløbet, hvilket sandsynligvis også vil være det samme som kontraktudløb. Herefter tilfalder de 

immaterielle rettigheder den enkelte designer, som har mulighed for at få genoptaget produktion af de-

signproduktet hos en anden virksomhed, hvis det skulle være tilfældet.  

                                                           

68 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 40 
69 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 37 
70 https://www.kahlerdesign.com/inspiration/kahler-flagshipstores 
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Som et eksempel herpå kan nævnes Ursula-stellet, som tidligere blev produceret af Royal Copenhagen. Ef-

tersom Royal Copenhagen havde standset produktionen i en længere periode, så tilfaldt designrettighe-

derne til Ursula Munch Petersen. I dag har Kähler Design overtaget designrettighederne til Ursula-stellet 

efter en kontakt til Ursula Munch Petersen, som ønskede at få det i produktion igen.71 

 

Kähler Design rummer også en række menneskelige nøgleressourcer, deriblandt 

• medejer og bestyrelsesformand Frantz Longhi  

• medejer og CEO Jesper Holst Schmidt 

• medarbejdere inden for produktudvikling 

• medarbejdere inden for salg og marketing 

 

Hovedmanden og medejer af Kähler Design og Danish Management Group, Frantz Longhi, er oprindelig ud-

dannet fra planlægningsafdelingen på Arkitektskolen. Efter endt uddannelse blev han ansvarlig for energi-

området hos Århus Amt med fokus på planlægning af kraftvarme og fordeling af naturgas ud til amtets 

kommuner. Dette skulle vise sig, at være grundstenen til senere opstart af egen konsulentvirksomhed 

Dansk Energi Management, hvor der har været ydet konsulentbistand inden for energi og miljø gennem de 

seneste 30 år. Konsulentvirksomheden har ca. 100 ansatte og blandt kunder kan nævnes Verdensbanken, 

FN, EU, det danske udenrigsministerium samt øvrige danske institutioner.72 

Konsulentvirksomhedens større afkast gjorde det muligt for Frantz Longhi at opkøbe keramikfabrikken Käh-

ler Design A/S i 2008 og sidenhen ejendomme samt oprettelse af nye selskaber tilknyttet Kähler-brandet.73 

Seneste brik i hans række af investeringer er et 50% ejerskab i den danske møbelvirksomhed Paustian og en 

bestyrelsesformandspost i samme virksomhed, som skete i marts 2017.74  

Medejer og CEO Jesper Holst Schmidt har tidligere været ansat hos Holmegaard, som dengang var Kähler 

Designs søsterselskab, da begge virksomheder var under Royal Copenhagens vinger indtil begge virksomhe-

der gik konkurs i 2008. Med ansættelsen hos Holmegaard varetog Jesper Holst Schmidt rollen som marke-

ting- og produktudviklingschef, for derefter senere at varetage rollen som direktør inden for marketing og 

internationalt salg.75 Der hersker ingen tvivl om, at han gennem denne ansættelsesperiode har opbygget en 

større videnressource inden for salg og marketing i branchen, som Kähler Design med fordel drager nytte af 

i dag, gennem hans virke som administrerende direktør. 

Som et af fundamenterne til Kähler Designs værdiskabelse anses medarbejdere inden for produktudvikling 

som en af virksomhedens vigtigste nøgleressourcer. Medarbejderne anses at være i tæt samarbejde med to 

af virksomhedens nøglepartnere: designere og producenter, som i sidste ende bidrager til resultatet af virk-

somhedens værditilbud. 

Medarbejderne inden for salg og marketing har en force i at nå ud til den enkelte kunde gennem virksom-

hedens kanaler, men også sætte sig i kundens sted og se, hvilke behov og forventninger kunden har, og 

hvilken kommunikationsform skal anvendes for at nå ud til den enkelte kunde. 

                                                           

71 http://bobedre.dk/profiler/skulder-ved-skulder 
72 https://www.b.dk/bolig/kahler-fra-konkurs-til-kaempe-succes 
73 https://www.b.dk/bolig/kahler-fra-konkurs-til-kaempe-succes 
74 http://www.business.dk/virksomheder/kahler-rigmand-koeber-sig-til-formandspost-i-kendt-moebelfirma 
75 https://www.linkedin.com/in/jesperholstschmidt/?ppe=1 
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Når vi ser på virksomhedens nøgleressourcer som helhed, vurderer vi, at Kähler Design kan have en udfor-

dring på de to poster, som Frantz Longhi og Jesper Holst Schmidt besidder, idet begge poster vil være svære 

at erstatte. Udover at være den strategiske kreative ressource, betragtes Frantz Longhi også som den finan-

sielle ressource og i en alder af 64 år, må det forventes, at virksomheden gør sig klar til, at han gradvist vil 

begynde at trække sig tilbage inden for de næstkommende år. Dette kunne også være en af bevæggrun-

dene for, at virksomheden allerede i 2016 søgte efter en økonomisk partner, som dels kunne træde ind i 

dette skifte og være en del af ledelsen sammen med Jesper Holst Schmidt.  

Med Jesper Holst Schmidt som videnressource har virksomheden gjort en indsats for at fastholde ham som 

nøgleressource ved at have gjort ham til medejer af virksomheden. Men hvad gør virksomheden, hvis der 

skulle opstå samarbejdsvanskeligheder mellem de to parter? Kan en erstatning for Jesper Holst Schmidt 

findes internt i virksomheden eller skal man søge efter en erstatning uden for virksomheden? Netop i disse 

spørgsmål kan der ligge en udfordring for Kähler Design.  

 

5.2.8 NØGLEAKTIVITETER (NA) 
”Byggestenen nøgleaktiviteter beskriver de vigtigste ting, en virksomhed skal gøre for at få sin forretnings-

model til at fungere.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 42).76 

Kähler Designs nøgleaktiviteter er: 

• Produktudvikling 

• Branding og marketing 

 

Produktudvikling sker igennem samarbejde med anerkendte kunstnere, keramikere og designere til den 

enkelte produktserie. Udover anerkendte designere giver Kähler Design også mulighed for nye designerta-

lenter til at præge virksomhedens produktudvikling.   

Udover selve håndværket og design er Kähler Designs vigtigste aktiviteter branding og marketing. Virksom-

heden er lykkes med at videreføre deres kunstneriske keramikhåndværk og innovativt give det nyt liv og 

gøre det attraktivt for den brede befolkning.  Virksomheden har et stort fokus på branding, hvor fortællin-

gen af Kählers gamle historie og opbygning af et Kähler univers har stor betydning. Kähler universet inde-

bærer gourmetrestauranter og snart et luksushotel, hvor kunderne også skal have en oplevelse udover køb 

af de fysiske produkter.  

 

  

                                                           

76 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 42 
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5.2.9 NØGLEPARTNERE (NP) 
”Byggestenen nøglepartnere beskriver det netværk af leverandører og partnere, der får forretningsmodellen 

til at fungere.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 44).77 

I Kähler Designs netværk af leverandører og eksterne partnere har vi defineret tre typer af nøglepartnere: 

• Outsourcing 

• Partnerskab 

• Eksterne partnere 

 

Begrebet outsourcing kan defineres således: 

Outsourcing handler om, at en virksomhed vælger at købe produkter og ydelser, den tidligere selv har pro-

duceret, hos en anden virksomhed, der somme tider benævnes en underleverandør (citat fra bogen ”Inter-

national markedsføring” side 43).78  

 

Begrebet partnerskab defineres som følgende 

Et partnerskab er udtryk for et forhold af strategisk betydning mellem to parter(citat fra bogen ”Internatio-

nal Markedsføring”, side 211). 79 

 

Begrebet eksterne partnere har vi selv defineret som følgende: 

En partner uden for Kähler Design A/S, som ikke kan relateres til outsourcing eller partnerskab betragtes 

som ekstern partner. 

 

I Kähler Designs netværk af nøglepartnere  

• Designere (partnerskab) 

• Producenter i Portugal og Kina80 (outsourcing) 

• F&H of Scandinavia A/S i Viborg (partnerskab) 

• Kähler Design’s søsterselskaber: Kählers Spisesalon Aps, Nordisk Spisehus ApS, Kähler Villa Dining 

A/S og Kähler i Tivoli ApS (ekstern partner) 

• Kulturchef Ane Cortzen (ekstern partner) 

• Kunstmuseet ARoS i Århus (partnerskab) 

 

En af Kähler Designs vigtigste nøglepartnere er designerne, som medvirker i design og produktudvikling. 

Kähler Design har fastholdt traditionen for samarbejde med kunstnere, keramikere og designere – såvel 

kendte som unge og nye designere og såvel nationalt som internationalt - som bidrager til et resultat af po-

sitive synergier. Designerne bidrager med nyskabelse af design eller fornyer et gammelt design til et mere 

                                                           

77 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 44 
78 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 43 
79 International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, side 211 
80 http://365design.dk/nyheder/kahler-keramik-hitter/ 
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nutidigt design for virksomheden, mens virksomheden til gengæld bidrager med at få de forskellige design 

bredt ud til det store publikum. 

En anden vigtig nøglepartner er producenterne, som varetager produktionen af Kähler Designs keramiske 

produkter. Kähler Design har outsourcet sin produktion til producenter i Portugal, Thailand og Kina 81, og 

derigennem frigøres ressourcer til at målrette sit fokus på de værdiskabende elementer i stedet. 82 

F&H of Scandinavia, som er en dansk grossistvirksomhed og har varetaget Kähler Designs salg til danske kæ-

der, indgår også i kæden af nøglepartnere. Kähler Design udvidede samarbejdet med F&H of Scandinavia i 

efteråret 2016 til også at omfatte salg og distribution af Kähler Designs produkter til samtlige forhandlere i 

Danmark, Norge og Sverige men også Grønland og Færøerne. 83 84 Resultatet af samarbejdet bidrager også 

med positive synergier, hvor Kähler Design dels opnår at få udbredt sine produkter til et større netværk af 

kunder, men opnår også en forbedret infrastruktur i form af logistik og distribution, da F&H of Scandinavia 

har stor ekspertise inden for netop dette område. Når Kähler Designs produkter udbredes til et større antal 

af kunder gennem F&H of Scandinavia, vil det også betyde en vækst F&H of Scandinavia og dermed skabe 

flere arbejdspladser i virksomheden. Med F&H of Scandinavia som partner vil Kähler Design også kunne nå 

ud til mindre kunder, som virksomheden sandsynligvis selv ville have valgt fra grundet en lav rentabilitet, 

hvis den selv stod for salg og distribution. 

 

Figur 5.7 Illustration af grossistvirksomhed og dens netværk 

Kähler Designs søsterselskaber (Kählers Spisesalon, Nordisk Spisehus Kähler Villa Dining og Kähler i Tivoli) 

betragtes også som nøglepartnere, idet disse virksomheder er med til indirekte at få synliggjort Kähler De-

signs produkter såsom service igennem deres værditilbud, som ligger inden for gastronomiens verden. 

Samlet set giver det for selv den gastronomi-interesserede kunde en oplevelse kombineret af kunsthånd-

værk og gastronomi. 

Tidligere TV-vært, initiativtager til Corporate Culture Responsibility og nu kulturchef Ane Cortzen spiller 

også vigtig rolle i Kähler Designs forretningsmodel. Ane Cortzen har været ansat hos Kählers restauranter 

siden 2016, og Kähler Design har med hende i spidsen formået at skabe en ny kulturel trend -  kultursaloner 

indeholdende opbyggede samtaler som eksempelvis søndagssaloner, strikkesalon, og samtalesaloner.85 

Sidst men ikke mindst er Kähler Design hovedsponsor for kunstmuseet ARoS i Århus. Samarbejdet, som har 

eksisteret siden 2016, har blandt andet til formål at tænke og handle stort men også at udvikle nye kultu-

relle aktiviteter til kulturinteresserede i alle aldre. Blandt kulturelle aktiviteter kan nævnes samtalesaloner 

                                                           

81 https://issuu.com/jfmedier/docs/ed_-_2016-09-27_med_offshore_-_sk__/24 
82 http://danskdesigncenter.dk/da/veje-til-vaekst-kahler-design 
83 http://naestved.netavis.nu/kahler-design-fyrer-medarbejdere/ 
84 http://www.fh-as.dk/Om-F-H/Nyheder/Nyhedsvisning.aspx?Action=1&NewsId=16575&PID=52292 
85 http://www.aarhundredetsfestival.dk/viden/kendt-tv-vaert-rykker-kultursaloner-til-aarhus/ 
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ledet af Kähler Designs kulturchef Ane Cortzen, hvor museumsdirektør Erlend G. Høyersten og Frantz 

Longhi deltager sammen med nogle gæster i debat omkring samfundsrelevante emner.86 

Vi ser også, at der kunne være mulighed for Kähler Design at indgå et strategisk partnerskab omkring ind-

køb inden for stål, læder, træ og ler. Jo flere virksomheder der indtræder i et sådant samarbejde, jo større 

forhandlingskraft og derved opnåelse af lavere indkøbspriser, hvilket er med til at styrke virksomhedernes 

konkurrenceevne. Dog kan ulempen ved et sådant strategisk partnerskab være, at man som virksomhed 

kan være presset til at gå på kompromis med valg af leverandører, kvalitet eller lignende. 

 

5.2.10 OMKOSTNINGSSTRUKTUR (O$) 
”Omkostningsstrukturen betegner alle de omkostninger, der er forbundet med at drive en forretningsmo-

del.” (citat fra bogen ”Business Model Generation”, side 46).87 

Begrebet omkostninger kan defineres på følgende måde: 

Ved omkostninger forstås det i penge vurderede forbrug af produktionsfaktorer, der er medgået til at frem-

bringe virksomhedens produktion og salg (citat: Driftsøkonomi af Peter Lynggaard, side 140)88 

I dette afsnit vil vi se nærmere på Kähler Designs supply chain management, som omfatter virksomhedens 

forsyningskæde. 

En forsyningskæde (supply chain) er en kæde af forbundne forsyningslinjer, der går fra et oprindelsessted 

(f.eks. en råvarekilde) og frem til virksomheden og videre til dens kunder. Dvs. en forsyningskæde er en 

kæde af sammenhængende logistiske forløb (citat: Driftsøkonomi af Peter Lynggaard, side 413)89 

 

Figur 5.8 Illustration af Kähler Designs supply chain management 

Når vi i projektet taler om virksomhedens supply chain management, betyder det, at vi ser forsyningskæ-

den som helhed med det formål at se allerede foretagne omkostningsreduktioner, men begrebet kan også 

defineres som følgende: 

                                                           

86 http://www.aros.dk/om-aros/presse/2017/samarbejdspartnere-med-store-ambitioner/ 
87 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 46 
88 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 140 
89 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 413 
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Supply Chain Management (SCM) er planlægning og styring af virksomhedens relationer til leverandører og 

kunder med henblik på samlet omkostningsreduktion for forsyningskæden (citat: Driftsøkonomi af Peter 

Lynggaard, side 414) 90 

Med udgangspunkt i Kähler Designs årsrapport 2015/16, så er der udover vareforbrug også indregnet andre 

eksterne omkostninger i bruttofortjenesten. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distri-

bution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v. Dertil kommer personaleomkostninger. 

91 

Vi anser virksomhedens mest omkostningstunge elementer til at være: 

• vareforbrug 

• distribution 

• personaleomkostninger 

 

Kähler Design har allerede gjort meget for at drive virksomheden omkostningseffektivt. Virksomhedens filo-

sofi er, at det der ingen værditilførsel har, bør outsources. 92 

Ser man på omkostninger til vareforbrug, så indeholder omkostningsarten primært produktionsomkostnin-

ger samt omkostninger til design og produktudvikling. 

Produktionen af Kähler Designs primære værditilbud: designprodukter til bordet og boligen er outsourcet 

til en af virksomhedens nøglepartnere: producenter i Portugal, Thailand og Kina.93  

Fordelen ved at outsource produktionen er, at der frigøres ressourcer til at målrette fokus på værdiska-

bende elementer i stedet. Det at have egen produktion betyder også en større kapitalbinding i bygninger og 

produktionsanlæg, men det kræver også, at produktionskapaciteten udnyttes optimalt for at sikre den 

bedst mulige rentabilitet. En virksomhed i vækst kan også ende i en situation om hvorvidt, den skal inve-

stere i en større bygning eller et større produktionsanlæg. Dette scenarie vil virksomheden være udover 

ved outsourcing af dens produktion. Dertil kommer lønomkostninger til produktion, som må anses at være 

lavere ved outsourcing af produktion til udlandet. Ulempen ved outsourcing af produktion er, at man som 

virksomhed ikke har fuld kontrol over eksempelvis kvalitet og leveringssikkerhed.  

Et andet element i vareforbruget er design og produktudvikling, som primært sker i samarbejde med en an-

den af Kähler Designs nøglepartnere: designere. Traditionelt for et designprodukt indgår virksomheden en 

kontrakt med den enkelte designer omkring design, udvikling og immaterielle rettigheder til det enkelte 

designprodukt. Kähler Design vil have rettighederne til designet, indtil en aftalt tidsperiode efter standsning 

af produktion er udløbet, hvilket sandsynligvis også vil være det samme som kontraktudløb. I design- og 

udviklingsfasen vil kontraktsummen til den enkelte designer sandsynligvis være opdelt i 3 rater: 1. rate ved 

indgåelse af kontrakt, 2. rate ved godkendelse af design og 3. rate ved start af produktion. Herefter kan de-

signeren tilkomme en royalty pr. solgt enhed. 

Distributionen af Kähler Designs produkter på det danske marked sker igennem det strategiske partnerskab 

med nøglepartneren F&H of Scandinavia, som udover lagerfaciliteter også varetager salget til forhandlere 

                                                           

90 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 414 
91 Årsrapport 2015/16 for Kähler Design A/S, s. 13 (https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=13854106&soeg=k%C3%A4hler+design&type=Alle) 
92 http://danskdesigncenter.dk/da/veje-til-vaekst-kahler-design 
93 https://issuu.com/jfmedier/docs/ed_-_2016-09-27_med_offshore_-_sk__/24 
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på det danske marked. Aftalevilkårene omkring disse faciliteter og udgifterne hertil indgår oftest i en kon-

trakt, som kan genforhandles efter en periode.  

Fordelen ved det strategiske partnerskab er lidt den samme som føromtalt outsourcing af produktion med 

at der frigøres ressourcer til at målrette fokus på værdiskabende elementer i stedet. Det at have eget lager 

betyder også en større kapitalbinding i bygninger, men det kræver også, at lagerfaciliteterne udnyttes opti-

malt for at sikre den bedst mulige rentabilitet. Ulempen ved et strategisk partnerskab er som førnævnt ved 

outsourcing, at man som virksomhed afgiver en del af sin kontrol over eksempelvis leveringssikkerhed til 

den enkelte kunde.  

Fælles for outsourcing af produktion samt partnerskabet omkring salg, lager og distribution er, at det også 

har en effekt på personaleomkostningerne i form af omkostningsreduktioner. Når produktion, salg, lager og 

distribution overgår fra Kähler Design til andre leverandører eller partnere, er der ikke længere brug for 

denne type af kompetencer i virksomheden, som oftest medfører opsigelse af disse medarbejdere, og der-

ved reduceres lønomkostningerne i virksomheden. 

 

5.2.11 OPSUMMERING AF KÄHLER DESIGNS FORRETNINGSMODEL 
 

Efter gennemgang af byggestenene i Kähler Designs forretningsmodel kan vi nu opsummere disse i et for-

retningsmodellærred, som er vist på næste side. 

Ud fra Kähler Designs forretningsmodel har vi udpeget nogle af virksomhedens stærke sider: 

Den stærke forsyningskæde fremkommer specielt ved partnerskabet med F&H of Scandinavia, der står for 

lager og logistik lige fra producenten og ud til den enkelte forhandler eller slutkunde. 

Med outsourcing og indgåelse af partnerskab har virksomheden også formået at reducere omkostningerne 

tilsvarende og dermed skabt omkostningseffektivitet. 

En anden stærk side er, at virksomheden har en bred vifte af kommunikationskanaler, således at virksom-

heden kan nå ud til flere forskellige målgrupper i alle aldersklasser. 

Virksomheden har også formået at skabe en indtægtsstrøm i form af events udover det primære varesalg. 

Indtægtsstrømmen fra events betragtes som en let tilgængelig indtægt uden de store omkostninger, idet 

de enkelte ressourcer allerede er tilstede i form af eksempelvis værksted til rundvisning og vaser til maler-

kurser. 

 

Derudover har vi også udpeget nogle af virksomhedens svage sider: 

Ved gennemgang af virksomhedens nøgleressourcer har vi konstateret, at virksomheden er sårbare på de 

to ledelsesposter i kraft af at ejeren Frantz Longhi har nået en alder, hvor man kan forestille sig et skifte el-

ler nedtrapning på denne post inden for de næstkommende år. Jesper Holst Schmidt, som er virksomhe-

dens CEO, anses for virksomhedens videnressource og kan umiddelbart være svær at erstatte, hvis ikke der 

allerede findes en medarbejder i organisationen, der kan træde ind i denne rolle. 

Derudover er virksomhedens svage side, at dens værditilbud udbydes til massemarkedet. 

En anden svag side hos virksomheden er, at der ingen fokus er på det mandlige segment, hvilket efterlader 

en stor uberørt målgruppe.  
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Fig. 5.9 Kähler Designs forretningsmodel tilføjet virksomhedens stærke og svage sider. 
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5.3 EKSTERN ANALYSE – KÄHLER DESIGNS KONTEKST 
Med afsæt i den interne analyse bevæger vi os over til den eksterne analyse af virksomheden. Analysen ta-

ger udgangspunkt i en forretningsmodels omgivelser, som er baseret på markedskræfter, branchekræfter 

og nøgletendenser. 

 

5.3.1 FORRETNINGSMODELS OMGIVELSER 
Til brug for analyse af en forretningsmodels omgivelser har vi taget udgangspunkt i Alexander Osterwalders 

fire strategiske områder, hvor vi har fravalgt makroøkonomiske kræfter, da vi ikke finder dette område re-

levant i forhold til Kähler Designs tilstedeværelse på det danske marked. De tre strategiske områder er illu-

streret nedenfor: 

 

Figur 5.10. Forretningsmodellens omgivelser 94  

 

Ved en analyse af de eksterne faktorer, der påvirker Kähler Designs forretningsmodel, vises samtidig kon-

teksten, hvori Kähler Design befinder sig i. Analysen giver et indblik i, hvilke potentielle strategiske udvik-

lingsmuligheder og udfordringer, som virksomheden står overfor. 

 

  

                                                           

94 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 207 



 

Afgangsprojekt HD-studiets 1. del                                                          Side 29 af 57  

 AAU, maj 2017  

Èn

Diffentieret 

duopol

Differentieret 

oligopol

Monopolistisk 

konkurrence

Homogent marked

Heterogent marked

Delvis monopol Duopol Oligopol Fuldkommen 

konkurrence

Monopol

Differentieret 

delvis monopol

Èn stor og mange 

små

To Få Mange

Antal sælgere

5.3.2 BRANCHEKRÆFTER 
Det er væsentligt at undersøge branchen for at få et overblik over konkurrencesituationen. Brancheanaly-

sen er inspireret af Michael Porter’s Five Forces, der forudsætter en analyse af fem kræfter i branchen, der 

til sammen viser, hvordan konkurrencesituationen i en given branche er95. I Osterwalder og Pigneurs model 

er formålet at skabe et overblik over hver af de fem kræfter med henblik på at vurdere betydningen for en 

eller flere af forretningsmodellens ni elementer, der efterfølgende kan udmundes i en ændret strategi for 

et bestemt område i virksomheden eller en potentiel udviklingsmulighed. 

 

5.3.2.1 Konkurrenter (nuværende) 

I afsnittet vil se nærmere på markeds- og konkurrenceform, som Kähler Design opererer under samt udar-

bejde konkurrentanalyse af virksomhedens to nærmeste konkurrenter. 

5.3.2.1.1 Markeds- og konkurrenceform 

Kähler Design befinder sig i branchen ”Engroshandel med porcelæns- og glasvarer”. 96 Markedet, som Käh-

ler Design opererer på, er karakteriseret som et heterogent marked, da kunderne har præference for pro-

dukternes design, kvalitet og særpræg, men ligeledes har præference for producenten97. Konkurrencefor-

men på markedet for engroshandel med porcelæns- og glasvarer er karakteriseret som monopolistisk kon-

kurrence, da det er et heterogent marked med mange aktører på det danske marked inden for porcelæns- 

og glasvarer. Produktdifferentiering er Kähler Designs vigtigste handlingsparameter, da denne skaber præ-

ferencer og virksomheden har derved mulighed for at afsætte produkterne til en højere pris. Herved mener 

vi ikke, at prisen er den afgørende konkurrenceparameter. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.11 Oversigt over markeds- og konkurrenceformer98.  

Kähler Designs sortiment består, som tidligere nævnt, af mange forskellige produkter, som primært er af 

keramik, porcelæn eller glas. Det kunstkeramiske håndværk har været Kähler Designs varemærke siden be-

gyndelsen i 1839 og derfor har vi vurderet af Kähler Designs nærmeste konkurrenter, skal udbyde tilsva-

rende produkter i den middeldyre prisklasse. Her vurderes det, at Royal Copenhagen (opkøbt af Fiskars 

Denmark A/S) og Lyngby Porcelæns (opkøbt af Rosendahl Design Group) produktsortiment og prisklasse er i 

                                                           

95 Marketing Management, ISBN 978-273-71856-7, Philips Kotler, Kevin Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Han-
sen, Side 304 
96 https://databank.estatistik.dk/virksomhed/khler-design-as/13854106 
97 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 261 
98 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 264 
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samme kategori som Kähler Design. Desuden hører alle tre virksomheder under branchen engroshandel 

med porcelæns- og glasvarer med branchekoden 46441099.  

I næste afsnit ser vi nærmere på, hvordan Kähler Designs økonomiske position samt udvalgte faktorer så-

som salgskanaler og følgere på sociale medier er i forhold til de to ovenstående konkurrenter. 

5.3.2.1.2 Konkurrentanalyse 

Fiskars Denmark A/S, som er en del af den finske koncern Fiskars, opkøbte Royal Copenhagen i 2013. Royal 

Copenhagen er i dag blandt andet kendt for stellene Musselmalet, Megamussel og Flora Danica, som i dag 

produceres i Thailand100 Royal Copenhagen opstod i 1985 ved en fusion af Den Kongelige Porcelainsfabrik 

A/S, der også på daværende tidspunkt ejede George Jensen A/S og Holmegaard Glasværker A/S101. I 1987 

fusionerede Royal Copenhagen med Bing og Grøndahl, der ligeledes er en traditionsrig porcelænsfabrik. 

Derved har Fiskars Denmark opkøbt en af verdens mest luksuriøse porcelænsmærker102, der fører helt til-

bage til år 1775, hvor Den Kongelige Porcelainsfabrik blev grundlagt.  

Rosendahl Design Group er blandt andet kendt for deres egen porcelæns- og glasserie Rosendahl Grand 

Cru. I virksomhedens portefølje af brands indgår Holmegaard, Rosendahl Copenhagen, Kaj Bojesen, Global, 

Rosendahl Timepieces, Bjørn Wiinblad og Juna. Den seneste udvidelse af brandporteføljen skete i efteråret 

2016, hvor virksomheden opkøbte Lyngby Porcelæn, som har været en af Danmarks største porcelænsfa-

brikker og blandt andet kendt for Lyngby-vasen.103 Lyngby Porcelæn blev etableret i 1936 og lukkede alle-

rede igen i 1969, men nåede at sætte sit præg på dansk designhistorie med bl.a. Lyngby-vasen104 Lyngby 

Porcelæn har som Kähler Design oplevet stor succes efter en relancering af de gamle produkter med et mo-

derne aftryk.  

Konkurrentanalysen er vist på næste side. 

 

                                                           

99 https://databank.estatistik.dk/virksomhed/khler-design-as/13854106 
100 https://da.wikipedia.org/wiki/Royal_Copenhagen 
101 https://da.wikipedia.org/wiki/Royal_Copenhagen 
102 https://www.royalcopenhagen.com/dk/da/inspiration 
103 http://www.rosendahldesigngroup.dk/om-rosendahl-design-group/historien 
104 http://lyngbyporcelain.com/da_dk/om-lyngby-porcelaen/ 
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Fig. 5.12 Konkurrentanalyse  

Kähler Design A/S Fiskars Denmark A/S Rosendahl Design Group A/S

Fakta

Stiftet 1990 2002 1975

Domicil Næstved Glostrup Hørsholm

Ejerskab Danish Management Group 

A/S (87,5%)

Jesper Holst Schmidt 

Holding (12,5%)

Fiskars Silkeborg A/S (100%) RDG Holding ApS (90-99,99%)

Brands inden for keramik og 

porcelæn

Kähler Royal Copenhagen Rosendahl, Lyngby Porcelæn 

og Bjørn Wiinblad

Medarbejdere 38 168 63

Seneste regnskabsperiode 2015/16 2015 2015

Finansielle hovedtal  (mio. DKK)

Omsætning (ikke tilgængelig) 595 (ikke tilgængelig)

Bruttofortjeneste *) 76 330 105

Årets resultat 49 55 32

Egenkapital 47 238 219

Balancesum 97 419 450

Finansielle nøgletal

Bruttofortjeneste i % - 55,4% -

Afkastningsgrad 98,7% 20,9% 9,5%

Egenkapitalforrentning 112,4% 26,1% 15,2%

Soliditetsgrad 48,8% 56,7% 48,6%

Brands og salgskanaler 

Salgskanaler Grossist, flagship stores og e-

handel

Dattervirksomheder, egne 

detailforretninger, 

faghandel, agenter og e-

handel

Grossister, 

detailhandelsforretninger og 

on line forretning

Sociale medier (antal følgere i 

hele tusinde)

Facebook 168.000                                                                                    131.000                                               25.000 

Instragram 168.000                                                                                    162.000                                               16.000 

LinkedIn                                               5.000                                               6.000                                                  3.000 

Kilder:

https://www.kahlerdesign.com/ https://www.instagram.com/royalcopenhagen/

https://www.facebook.com/KahlerDesign/?fref=ts https://www.instagram.com/rosendahlcph/

https://www.facebook.com/royalcopenhagen/?fref=ts https://www.linkedin.com/company-beta/1264381/

https://www.facebook.com/rosendahlCPH/?fref=ts https://www.linkedin.com/company-beta/21272/

https://www.instagram.com/kahlerdesign/ https://www.linkedin.com/company-beta/27417/

Regnskabstal og ejerforhold:

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=13854106&soeg=k%C3%A4hler+design&type=Alle

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26573572&soeg=fiskars+denmark&type=Alle

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=52843111&soeg=rosendahl+design+group&type=Alle

KONKURRENTANALYSE

*) Bruttofortjeneste for Fiskars Denmark A/S er ikke direkte sammenlignelig med konkurrentanalysens øvrige konkurrenter. Der er i  de 

øvrige konkurrenters bruttofortjeneste indregnet andre eksterne omkostninger (eksempelvis omkostninger  ti l  distribution, salg, reklame, 

administration, lokaler samt tab på debitorer), da disse omkostninger betragtes som variabel med omsætningen. Andre eksterne 

omkostninger for Fiskars Denmark A/S betragtes som faste omkostninger.
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Med afsæt i konkurrentanalysen har vi valgt at se nærmere på, hvordan Kähler Design har klaret sig økono-

misk set i forhold til virksomhedens to konkurrenter i perioden 2012-2015. Vi har valgt at se på resultat ef-

ter skat pr. medarbejder, afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning samt soliditetsgrad. 

 

 

Fig. 5.13 Resultat efter skat pr. medarbejder (se bilag 2) 

Da omsætning ikke er offentlig tilgængelig 

for Rosendahl Design Group og Kähler De-

sign samt bruttofortjeneste ikke er direkte 

sammenligneligt virksomhederne imellem, 

har vi i stedet valgt resultat efter skat pr. 

medarbejder til brug for analyse af virk-

somhedernes indtjeningsevne. Når vi ser 

på resultat efter skat pr. medarbejder har 

Kähler Design klaret sig meget tilfredsstil-

lende gennem perioden og langt over ni-

veau i forhold til konkurrenterne, hvor virk-

somheden i 2015 opnåede en indtjening på 

ca. 1,3 mio. kr. pr. medarbejder og tæt på 

en tre-dobling af resultat pr. medarbejder i 

forhold til 2012. 

  

 

Fig. 5.14 Afkastningsgrad (se bilag 2) 

Afkastningsgrad er et udtryk for virksomhe-

dens evne til at forrente den investerede 

kapital 105, hvilket også kan være et interes-

sant nøgletal for eventuelle investorer. Ser 

man udviklingen i ovenstående figur, som 

viser afkastningsgraden for de tre virksom-

heder, så er Kähler Design særdeles gode 

til at forrente virksomhedens investerede 

kapital, hvor afkastningsgraden ligger på 

98,7% i 2015 og ca. 78 procentpoint højere 

end Fiskars Denmark.  

 

 

 

 

 

                                                           

105 Økonomistyring og budgettering,, 7. udgave, ISBN 978-87-7675-859-2 af Jens Ocksen Jensen, side 131 

462 

1.188 

1.462 

1.289 

265 
138 

446 
327 

85 

228 255 

511 

2012 2013 2014 2015

-

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.
0

00
  D

K
K

Resultat efter skat pr. medarbejder

Kähler Design Fiskars Denmark Rosendahl Design Group

85,3%

172,4%

121,0%

98,7%

16,8% 11,1%
22,3% 20,9%

1,4% 2,2% 4,2% 9,5%

2012 2013 2014 2015

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

%

Afkastningsgrad

Kähler Design Fiskars Denmark Rosendahl Design Group



 

Afgangsprojekt HD-studiets 1. del                                                          Side 33 af 57  

 AAU, maj 2017  

 

Fig 5.15 Egenkapitalens forrentning (se bilag 2) 

Egenkapitalens forrentning er et udtryk for 

forrentning af den kapital, som virksomhe-

dens ejere har investeret i virksomheden. 
106 Set ud fra ovenstående figur kan vi kon-

kludere, at Kähler Designs forrentning af 

dens egenkapital er 112,4% i 2015 og er på 

et langt højere niveau i forhold til dens 

konkurrenter. 

 

  

 

Fig. 5.16 Soliditetsgrad (se bilag 2) 

Soliditetsgraden er et udtryk for en virk-

somhedens evne til at bære tab 107 og man 

anskuer, at en god soliditet ligger i ni-

veauet 30-40%. Set ud fra ovenstående fi-

gur så er Fiskars Denmarks soliditetsgrad 

haft en positiv udvikling siden 2012 og lig-

ger i 2015 på 55,7% mod Kähler Designs 

48,8%. Men fælles for de tre virksomheder 

er, at deres soliditetsgrad anses for væ-

rende god, da den ligger over 40%. 

 

 

Fiskars Denmark er den største aktør på markedet, derefter Rosendahl og Kähler Design målt i antal an-

satte108. Ligeledes formodes det, at Fiskars Denmark med Mega Mussel, Musselmalet og Flora Danica stel-

lene har det mest kendte brand i markedet. Der konkurreres på forskellige parametre i branchen, herunder 

design, kvalitet, brand og pris, hvor de tre første punkter er en meget subjektiv vurdering, hvad der er et 

flot design, vil prisen være medbestemmende for målgruppen. Det er Kähler Designs vision, at skabe kvali-

tetsprodukter til den brede skare i en prisklasse, hvor de fleste kan være med, hvorimod Fiskars Denmarks 

produkter er i en højere prisklasse, hvorved målgruppen indsnævres. Virksomhederne konkurrerer hoved-

sagelig på design og brand, da vi ikke mener, kunderne vil stille spørgsmålstegn ved de tre aktørers kvalitet.  

Vi mener ligeledes, at Fiskars Denmark har en konkurrencemæssig fordel i kraft af deres brands værdi, der 

på mange måde ligner Kähler Designs, gammel traditionsrig dansk virksomhed med det håndværksmæssige 

kvaliteter og design i højsæde. Dog har Fiskars Denmark den fordel at mange har arvet et Royal Copenha-

gen stel fra deres mødre og bedstemødre og på den måde har fået en merværdi. Desuden har virksomhe-

den fået en renæssance med lanceringen af Mega Mussel stellet, der er blevet en stor salgssucces.  

                                                           

106 Økonomistyring og budgettering,, 7. udgave, ISBN 978-87-7675-859-2 af Jens Ocksen Jensen, side 134 
107 Økonomistyring og budgettering,, 7. udgave, ISBN 978-87-7675-859-2 af Jens Ocksen Jensen, side 139 
108 https://databank.estatistik.dk/virksomhed/rosendahl-design-group-as/52843111 
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Tendensen i branchen er, at virksomhederne ekspanderer ved fusion eller opkøb af andre virksomheder i 

branchen. Frantz Longhi har i marts 2017 købt halvdelen af møbelhuset Paustian, der kan bidrage positivt 

til en udvidelse af Kähler Designs sortiment eller på anden vis give en synergieffekt mellem de to virksom-

heder109.  

 

5.3.2.2 Nye spillere (rebeller) 

Indtrængningsomkostningerne i branchen er forholdsvis små, da det ikke kræver et stort produktionsappa-

rat at producere eller rettere, man kan gøre som andre i branchen, der outsourcer produktionen til udlan-

det og derfor ikke skal investere i produktionsapparater.  Konkurrencen vil bestå i design, kvalitet og bran-

ding. Det lykkedes af og til nye konkurrenter at trænge gennem de etablerede og anerkendte brands på 

markedet. Det kunne argumenteres, at netop Kähler Design var en ny konkurrent, da det lykkedes dem at 

relancere brandet. For Kähler Design er det lykkedes at få succes på markedet ved at skabe et succesfuldt 

produkt som Omaggio-vasen og slå sit navn fast i branchen. 

Andre har forsøgt sig ved at ligge meget tæt op ad allerede anerkendte designs som f.eks. ernæringseksper-

ten Christian Bitz, der i 2016 lancerede sit eget stentøjsstel, hvor han i kraft at sit navn og sin status er lyk-

kedes med at sælge sine produkter. Dog har keramikværksted K.H. Würtz lagt sag an mod F&H of Scandina-

via, der distribuerede Christian Bitz’ produkter, da de mente designet var en kopi af deres stentøjsproduk-

ter110.  K.H Würtz tabte sagen i Sø- og handelsretten og F&H of Scandinavia kan fortsat sælge Christian Bitz 

stentøjsstel og kunderne kunne være i tvivl om, hvilket design, de køber, da der er stor lighed. Der er flere 

lignende sager i gang, hvor designere mener deres ophavsret er krænket ved direkte kopiering eller produk-

ter, der ligger meget tæt op ad populære danske produkter og designs. 

 

5.3.2.3 Substituerende produkter 

Erstatningsprodukter for f.eks. en tallerken eller en vase, kan umiddelbart være svært at få øje på, da det 

substituerende produkt skal opfylde samme behov, som en bil eksempelvis erstatter en cykel. Hvis ønsket 

er at signalere en bestemt livsstil og man ønsker boligtilbehør fra en bestemt designer, eller produkter, der 

er produceret af et bestemt materiale, er der ikke tale om substituerende produkter, men om tilsvarende 

produkter fra konkurrerende fabrikanter. Her vil der i højere grad være tale om, at kunderne erstatter 

brands måske alt efter, hvad der er på mode eller i forhold til forskellige brands signalerer bestemte livs-

stile. 

 

  

                                                           

109 http://finans.dk/erhverv/ECE9461485/kaehlerejer-koeber-halvdelen-af-kendt-moebelhus/?ctxref=ext 
110 http://politiken.dk/forbrugogliv/art5749619/Danske-designere-f%C3%B8ler-sig-kopieret-af-store-butiksk%C3%A6der 
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5.3.3 NØGLETENDENSER 
Moden ændres over tid og skaber nye tendenser og trends, hvilket for Kähler Design betyder nye farvesam-

mensætninger og design i deres produktion. Udover moden påvirker andre nøgletendenser i samfundet 

ligeledes Kählers produktportefølje. Andre nøgletendenser, der kan have indflydelse på Kähler Design er  

• Teknologiske  

• Lovgivningsmæssige  

• Sociokulturelle 

• Socioøkonomiske  

Vi vurderer, at de teknologiske tendenser ikke har stor indflydelse på Kähler Designs produkter, da produk-

tionen af keramik ikke er en højteknologisk proces, der ikke har ændret sig væsentligt gennem tiden.  

 

5.3.3.1 Lovgivningsmæssige tendenser 

Som tidligere nævnt får Kähler produceret i Kina, Thailand og Portugal111 og her kan lovgivningsmæssige 

ændringer i f.eks. arbejdsforhold have stor betydning for omkostninger ved produktionen. Det kunne være 

ændringer i antal timer pr. arbejdsuge eller mindstelønnen blev hævet, da vi formoder, at de ansatte i pro-

duktionen er ufaglærte og til lav løn. Andre ændringer i lovgivningen, der kunne have indflydelse på Kähler 

Design, er ændringer i importregler fra Kina eller Thailand, der kan betyde højere omkostninger eller læn-

gere leveringstid.  

 

5.3.3.2 Sociokulturelle tendenser 

Bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility) er tendenser, der for tiden er in og som mange for-

venter at virksomheder tager stilling til. Her tænkes det, at Kähler Design med fordel kan lave en CSR poli-

tik, da der ikke fremgår en sådan på deres hjemmeside eller andre medier. Da Kähler Design producerer i 

udlandet, kan der komme fokus på de miljømæssige produktionsforhold samt arbejdsforholdene for de an-

satte. Det fremgår ikke af Kähler Designs hjemmeside eller andre medier, om de har fokus på en bæredyg-

tig produktion eller om der på anden vis, tages hensyn til miljøet i deres materialevalg eller produktion.  Det 

fremgår heller ikke om medarbejderne i den udenlandske produktion er sikret ordentlige arbejdsforhold og 

løn efter de gældende regler i henholdsvis Kina, Thailand og Portugal. At have en CSR politik og have offent-

lig kendte synspunkter til forskellige problemstillinger kunne tænkes at blive et krav for kommende nøgle-

partnere både i form af leverandører og kunder. 

 

  

                                                           

111 https://issuu.com/jfmedier/docs/ed_-_2016-09-27_med_offshore_-_sk__/24 
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5.3.3.3 Socioøkonomiske tendenser 

Kähler Designs produkter betragtes som luksusvarer, hvor afsætningen er afhængig af de økonomiske kon-

junkturer i samfundet. Til trods for at Kähler Designs produkter er i den middeldyre prisklasse og ikke i den 

helt dyre ende, vil de stadig være prisfølsomme og afhængig af indkomst og rådighedsbeløb. Nedenfor ses 

udviklingen i den disponible indkomst i Danmark fra 2008 til 2015 fordelt på alder og køn. Vi har valgt at se 

fra 2008 og frem, da Kähler Design blev relanceret i 2008. Den disponible indkomst er indkomsten, der er til 

rådighed efter skat. Den disponible indkomst er en af nøgleindikatorerne, der indikerer den generelle øko-

nomiske tilstand og vil ligeledes kunne give en indikation på tendensen i privatforbruget112. Ved en stigende 

disponibel indkomst, kan man alt andet lige forvente et højere forbrug.  

 

Figur 5.17 Udvikling i disponibel indkomst fordelt på aldersgrupper – kvinder (se bilag 3) (Kilde: Danmarks 

Statistik) 113 

 

Figur 5.18 Udvikling i disponibel indkomst fordelt på aldersgrupper – mænd (se bilag 3) (Kilde: Danmarks 

Statistik) 114 

                                                           

112 http://www.invested.dk/encyclopedia/disponibel-indkomst/ 
113 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
114 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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Som det fremgår af de to grafer, er den disponible indkomst steget for alle aldersgruppe i perioden, kun 

svag fremgang for de 15-29-årige og størst fremgang for de 45-59-årige. Kähler Design har i perioden skabt 

en succesfuld forretning, der er lykkedes med at skabe eftertragtede produkter og ramme tidens trend, der 

kan have været hjulpet på vej af en økonomisk fremgang hos kunderne. 

 

5.3.4 MARKEDSKRÆFTER 
De verserende kræfter i et givent marked er med til at skabe dynamik og forandringer. Forskellige faktorer 

har indflydelse og vil præge udviklingen i branchen i en bestemt retning. 

 

5.3.4.1 Markedsmæssige problemstillinger 

I branchen, hvor Kähler Design befinder sig, har som tidligere nævnt en udfordring med kopiering af pro-

dukter. Her tænkes på billige efterligninger, som går ud over salget af det originale produkt eller skader 

brandet, hvis produkterne forveksles og den billige efterligning ikke lever op til den kvalitet, man forventer 

af det originale produkt. Kähler Design har vundet en sag i Sø- og Handelsretten over Bovictus, hvor det 

blev afgjort, at Bovictus vase var en krænkelse af ophavsretten på Omaggio-vasen115.  Der vil helt sikker 

komme flere og lignende sager i fremtiden i branchen, hvor designere eller virksomheder forsøger at be-

skytte ophavsretten på deres design. 

5.3.4.2 Markedssegmenter 

Som tidligere nævnt forsøger Kähler Design at ramme et bredt kundesegment, hvor målgruppen er fra 14 til 

80 år. Kähler Designs kunder er hovedsagelig kvinder, og Kähler har formået at skabe høj kendskabsgrad i 

markedet på relativ kort tid. Det vigtigste kundesegment er de design- og kvalitetsbevidste kvinder, og ud 

fra det faktum, at kvinder i aldersgruppen 45-59-årige har den højeste disponible indkomst, må det være 

det primære kundesegment for Kähler Design. Ud fra samme betragtning at en højere disponibel indkomst 

betyder større forbrug, må kvinder i aldersgruppen 30-44- årige være det næstvigtigste kundesegment for 

Kähler Design.  

Da Kähler Design hovedsageligt henvender sig til kvinder, vil det være oplagt at se på muligheden for at 

skabe flere maskuline produkter, der henvender sig til det mandlige segment. Ud over potentialet i et næ-

sten overset segment, er mændenes disponible indkomst generelt højere end kvindernes, hvilket igen vil 

gøre det mandlige segment attraktivt, hvis Kähler Design kan skabe produkter, der vil falde i mændenes 

smag.   

 

5.3.4.3 Behov og efterspørgsel 

Som førnævnt befinder Kähler Design sig i branchen for engroshandel med porcelæns- og glasvarer. Neden-

for er vist branchens omsætningsudvikling på det danske marked fra 2012 til 2016. 

 

                                                           

115 http://stiften.dk/aarhus/Kahler-vinder-kopisag-om-vaser/artikel/435876 
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Fig. 5.19 Salg af varer og tjenesteydelser indenfor branchen engroshandel med porcelæns- og glasvarer på 

det danske marked (se bilag 4) (Kilde: Estatistik ) 116  

 

Grafen viser en positiv fremgang på det danske marked indtil 2015, hvor afsætningen herefter oplevede et 

mindre fald.  

Hvis vi skal forsøge at vurdere den fremtidige vækst efter Kähler Designs produkter ud fra det nuværende 

produktsortimentet, kan vi se på Kähler Designs produkter ud fra PLC-kurven. En vares afsætningsmæssige 

udvikling er systematiseret i en teori, der kaldes teorien om en vares livscyklus, PLC-kurven117, der angiver 

salget pr. tidsenhed som funktion af tiden. Alle produkter har som udgangspunkt en vis levetid, der kan ind-

deles i 4 faser: introduktion, vækst, modenhed og nedgang. 

 

Figur 5.20 PLC-kurven118 

  

                                                           

116 https://databank.estatistik.dk/virksomhed/khler-design-as/13854106 
117 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 363-367 
118 Driftsøkonomi, 7. udgave, ISBN 978-87-629-0341-8 af Peter Lynggaard, side 363-367 
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I Introduktionsfasen bliver produktet introduceret til markedet. Det er typisk forbundet med store mar-

kedsføringsomkostninger og investeringer.  

Vækstfasen, hvor man ser en kraftig stigning i afsætningsmulighederne, flere og flere bliver interesseret i 

produktet og det bliver mere attraktivt for konkurrenterne at bevæge sig ind på markedet.  

Modningsfasen, hvor der er stabilitet, forbrugerne har godt kendskab til varen, og der er stor konkurrence, 

typisk på prisen, hvilket sætter krav til nyudvikling og differentiering for overlevelse.  

Endeligt er der nedgangsfasen, hvor afsætningen begynder at falde, og produktet tager ny form eller udfa-

ses.  

Betragter man PLC-kurven set i forhold til Kähler Designs enkelte udvalgte produkter på det danske mar-

ked, befinder produkterne sig i forskellige faser som vist i figur 5.20:  

• Sparedyr, som er et nyt relanceret produkt på det danske marked, og befinder sig i introduktionsfa-

sen (rød bullet) 

• Hammershøi-stellet, som antages antages at befinde sig i den begyndende vækstfase (blå bullet) 

• Urbania lyshuse antages at være på vej ind i modningsfasen i kraft af, at produktet har været på 

markedet i en længere periode (gul bullet) 

• Omaggio-vase har været Kähler Designs bedst sælgende produkt og antages at være ved at ramme 

nedgangsfasen, da den har været relanceret i flere farver og limited editions119 (grøn bullet) 

Ideen med PLC-kurven er at illustrere, at det er vigtigt, at der hele tiden lanceres nye produkter på marke-

det eller eksisterende produkter i nye sammenhænge i takt med, at nogle produkter rammer nedgangsfa-

sen. Det er væsentligt at have et overblik over, hvor ens produkter befinder sig på PLC-kurvens faser, så der 

kan reageres i tide med introduktion af nye produkter eller ændring af strategien for at holde et produkt i 

modningsfasen så længe som muligt for derved at bevare indtjeningen.  

Her er det interessant at bemærke, at Kähler Designs bedst sælgende produkt Omaggio-vasen, er placeret i 

nedgangsfasen, hvilket betyder at Kähler Design kan forvente en nedgang i efterspørgslen og dermed ind-

tjeningen, hvis ikke et andet produkt kan overtage pladsen i modningsfasen.  

                                                           

119 http://www.b.dk/bolig/kreative-hippier-og-militaer-praecision 
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5.3.5 OPSUMMERING AF KÄHLER DESIGNS KONTEKST 
Analysen af de eksterne kræfter, der påvirker Kähler Designs forretningsmodel, viser, at det er relevant at 

evaluere branchens udfordringer og forandringer. Ligeledes at vurdere konkurrenternes position og udvik-

ling, men mindst lige så vigtigt er det, at se hvilke potentiale, der ligger for egen udvikling og uudnyttede 

muligheder.  

I konkurrentanalysen ser vi at Fiskars Denmark er den største spiller på markedet, og den vi vurderer har 

højeste markedsandel og brandet Royal Copenhagen har en kendskabsgrad på hele 97%120mod Kähler De-

signs 58%. Både Royal Copenhagen og Lyngby Porcelæn er blevet opkøbt og netop heri ligger en mulighed 

for Kähler Design eftersom Frantz Longhi har købt halvdelen af Møbelhuset Paustian, hvilket kan skabe nye 

muligheder for vækst for Kähler Design. 

De eksterne markedskræfter viser, at en af problemstillingerne i branchen er kopiering af designerproduk-

ter, der udgør en potentiel trussel mod afsætningen af de originale varer. Desuden kunne Kähler Design 

med fordel lave en CSR politik, da det forventes, at en virksomhed som Kähler Design, har taget stillingen til 

forskellige problemstillinger i markedet samt udviser en social og miljømæssig hensyntagen i omverdenen.  

Kähler Design har haft stor fokus på det kvindelige segment som deres målgruppe og aldersspredningen er 

fra 14 til 80 år. Ved en analyse af den disponible indkomst for både kvinder og mænd i Danmark viser det 

sig, at aldersgruppen 45-59-årige har den største disponible indkomst, og at der med fordel kan fokuseres 

på denne aldersgruppe som målgruppe. Desuden viser det sig, at mændenes disponible indkomst er større 

generelt og igen er den højeste disponible indkomst hos de 45-59-årige. Mændene som segment er næsten 

uberørt af Kähler Design, hvilket kunne være et stort vækstpotentiale, hvis Kähler Design gennem innovativ 

produktudvikling kan tiltrække den mandlige forbruger. Generelt er produktudviklingen et område, der 

med fordel kan fokuseres på for Kähler Design, da der er et behov for et nyt produkt, der kan blive den nye 

stjerne efter Omaggio-vasen, da denne er i nedgangsfasen på PLC-kurven. 

Vi har indsat Kähler Designs muligheder efter analysen af de eksterne forhold i forretningsmodellen og i 

hvilke elementer, de vil få indflydelse. 

  

                                                           

120 http://finans.dk/artikel/ECE4219776/Porcel%C3%A6net-klinket:-Der-er-overskud/?ctxref=ext 
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Figur 5.21 Kähler Designs forretningsmodel tilføjet virksomhedens muligheder og trusler. 
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6 VÆKSTINITIATIVER FOR KÄHLER DESIGN 
 

Gennem analysen af Kähler Designs forretningsmodel og de eksterne faktorer, har vi identificeret nogle po-

tentielle muligheder, hvor Kähler Design med fordel kan foretage strategiske ændringer i forretningsmodel-

len, der kan være med til at sikre den fremtidige vækst. Vækst kan ske på flere forskellige måder, og hvis vi 

tager udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrix, beskriver han fire scenarier for vækst med hovedvægt på mar-

ked og produkt121. Vi ser på muligheder for vækst gennem intensivering, hvor Kähler Design kan udbygge 

sin position gennem eksisterende produkter og markeder. 122  

 

Figur 6.1 Ansoffs vækstmatrix123 

6.1 PRODUKTUDVIKLING 
Vi mener, at Kähler Designs største vækstmulighed ligger i både produktudvikling og markedsudvikling. 

Kähler Design har på innovativ vis opbygget et kendt brand gennem historiefortællingen om virksomhedens 

unikke historie. Sammen med historiefortællingen har især Omaggio-vasen været et produkt, der er faldet i 

de danske kvinders smag, men vi ser nu, at Omaggio-vasen er i nedgangsfasen på PLC-kurven og derved er 

det tid til at udvikle det næste stjerne produkt. Omaggio-vasen findes i flere forskellige størrelser og farver, 

men i en prisklasse, hvor det kan kategoriseres som impulskøb. Her skal Kähler Design fortsat have nye 

spændende produkter, der matcher tidens trend og farver i en prisklasse, hvor alle kan være med. Her er 

der tale om produktlinjeudvidelse124. Produktlinjeudviklingen kan ske gennem designere, der allerede er 

tilknyttet Kähler Design eller ved ansættelse af nye designere eventuelt fra udlandet for at bringe noget ny 

inspiration til produktporteføljen. Det er vigtigt at have produkter i både introduktions- og vækstfasen på 

PLC-kurven, der kan overtage for produkterne i modnings- og nedgangsfasen, hvilket vil betyde en mere 

eller mindre konstant produktudvikling for Kähler Design, da moden inden for boliginteriør ofte skifter og 

Kähler Designs produkter er i en prisklasse, hvor man godt kan udskifte med tidens sidste nye design eller 

farve. 

                                                           

121 International Markedsføring, 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jep-
sen, Peter Schmalz & Jens Kjær Sørensen, side 87 
122 International Markedsføring, 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jep-
sen, Peter Schmalz & Jens Kjær Sørensen, side 86 
123 International Markedsføring, 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jep-

sen, Peter Schmalz & Jens Kjær Sørensen, side 87 
124 International Markedsføring, 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jep-
sen, Peter Schmalz & Jens Kjær Sørensen, side 89 
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Ligeledes kunne det være en mulighed med flere ”limited edition” udgaver af nogle af de populære produk-

ter for at give kunderne en følelse af eksklusivitet, at de netop har fået muligheden for at købe denne ”spe-

cial edition”.  

6.2 MARKEDSUDVIKLING 
En anden måde vi mener, at Kähler Design fortsat kan vækste er gennem markedsudvikling, hvor markedet 

udvides til et nyt segment. Vi så tidligere i grafen for udviklingen i den disponible indkomst, at kvinder i al-

deren 45-59-årige har den højeste disponible indkomst, og vi mener, at en produktlinje målrettet luksus-

segmentet kan give Kähler Design en konkurrencemæssig fordel. Vi forestiller os et komplet stel, der skal 

lanceres under eget navn, som f.eks Hammershøi produktlinjen, men i en højere prisklasse på niveau med 

Fiskar Denmarks Mega Mussel serie, hvor kundegruppen snævres ind og der vil ikke være tale om impuls-

køb, men om et stel, der samles på over år, og der kan gå i arv til næste generation. Udover at den nævnte 

målgruppe har den højeste disponible indkomst, er målgruppen også i en alder, hvor børnene er blevet 

store, og der er plads i økonomien til at købe dyrt boligtilbehør. 

Kähler Design har formået at opbygge et brand med udgangspunkt i den unikke Kähler historie, som alle-

rede giver brandet en værdi af noget eksklusivt sammen med idéen om at opbygge et Kähler Univers, som 

på nuværende tidspunkt ikke stemmer helt overens med prisniveauet på produkterne, der er til impulskøb. 

Vi mener, at brandet Kähler kan bære en eksklusiv og luksuriøs produktserie, der ligeledes er helt i tråd 

med Kähler Designs egen forestilling om, at de er en del af den eksklusive danske designkultur. De unikke 

flagship stores og eksklusive Kähler restauranter med Michelin-stjerner bidrager ligeledes til opbygningen 

af et eksklusivt brand. Hvis det lykkedes Kähler Design at opbygge et mere eksklusivt brand, er chancerne 

for at brandet Kähler også eksistere om mange år og ikke går i glemmebogen som tidligere.  

En opdeling af produkterne i tre segmenter, som vist nedenfor, vil give en Kähler Design en mulighed for at 

målrette markedsføringen og produktudviklingen til hvert kundesegment. 

 

Figur 6.2 Opdeling af produkter i tre segmenter 125 

Luksus: ny produktserie målrettet kvinder i aldersgruppen 45-59-årige med smag for luksus, mode og de-

sign. 

Mellemniveauet:  f.eks. Hammershøi produktserien 

Massemarkedet: f.eks. Omaggio produktserien målrettet impulskøb for kvinder i alderen 14 til 80-år. 

                                                           

125 Business Model Generation, 1. udgave, ISBN: 978-87-02-14550-2 af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, side 243 
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Markedsføringen for alle segmenter kan ske gennem Kähler Designs allerede eksisterende kanaler og pro-

duktudviklingen ved de tilknyttede designere eller ved tilgang af nye designere. Distributionen kan stadig 

ske gennem F&H of Scandinavia og sælges i de samme butikker som nu, derved vil omkostningerne ved de 

to vækstforslag gå til designere og markedsføring. 

 

6.3 STRATEGISK ALLIANCE MED PAUSTIAN MØBELHUS 
Frantz Longhi har i foråret 2017 købt halvdelen af møbelhuset Paustian126 og giver derved Kähler Design og 

Paustian en mulighed for at lave en strategisk alliance for udviklingen af nye produkter sammen.  

Paustian Møbelhus blev grundlagt i 1964 af Ole Paustian, der sammen med hustruen Monika Paustian op-

byggede et møbel- og designhus med både danske og internationale designere127. Paustian designer og pro-

ducerer selv Paustian Furniture Collection på deres egen fabrik i Grenå med fokus på design, innovation og 

kvalitet128. Paustian er distributør af Vitra Home og Artek i Danmark og forhandlere for en lang række dan-

ske og international brands og designere i deres butikker129. Paustian har haft succes med indretning og 

salg møbler til virksomheder og offentlige institutioner. For Paustian har udover møbler en produktporte-

følje bestående af tæpper, belysning og interiør. 

Som tidligere nævnt har Kähler Design ikke fokus på det mandlige segment, men mændene har en højere 

disponibel indkomst i alle de udvalgte aldersgrupper, hvilket alt andet lige betyder, at det mandlige seg-

ment er en attraktiv målgruppe for Kähler Design. Dog har Kähler Design svært ved at fange det mandlige 

segment med deres nuværende produktportefølje, der hovedsageligt er henvendt til kvinder. Møbler hen-

vender sig både til det kvindelige og mandlige segment og herved har Kähler Design mulighed for at udvide 

deres målgruppe til at omfatte det mandlige segment. 

Ved en strategisk alliance som denne, vil der være tale om en horisontal integration130, hvor Kähler Design 

og Paustian etablerer en ny virksomhed sammen med formålet at udvikle møbler til private forbrugere.  

Vi mener, at begge virksomheder kan drage fordel af et samarbejde om en produktserie henvendt til pri-

vate forbrugere, da begge virksomheder får mulighed for at ramme en ny målgruppe. Vi tænker produktse-

rien skal være eksklusiv med fokus på design og kvalitet, som på den måde passer fint ind sammen med 

Kähler Designs og Paustians virksomhedsfilosofi. Målgruppen skal være de 45-59-årige mænd og kvinder, 

der ønsker at pryde hjemmet med eksklusivt design.  

Vi forestiller os, at begge virksomheder medvirker i den designmæssige udvikling af produktserien og at 

produkterne produceres på Paustians fabrik. Distributionen og salget sker gennem Paustians kanaler, men 

både Kähler Design og Paustian sælger produkter i deres flagship stores. Kähler Design står for brandingen 

og markedsføring af den nye virksomhed og produkter.  

Udover udviklingen af en ny produktserie kan både Kähler Design drage fordel af et partnerskab med 

Paustian i form af muligheden for at sælge direkte til virksomheder eller institutioner, hvis Paustian tog 

                                                           

126 http://finans.dk/erhverv/ECE9461485/kaehlerejer-koeber-halvdelen-af-kendt-moebelhus/?ctxref=ext 
127 http://www.paustian.com/da/om-paustian 
128 http://www.paustian.com/da/om-paustian 
129 http://www.paustian.com/da/om-paustian 
130 International Markedsføring, 3. udgave, ISBN 978-87-92098-00-9, af Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jep-
sen, Peter Schmalz & Jens Kjær Sørensen, side 92 
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Kähler Designs produkter med i deres produktportefølje til erhverv eventuelt med udviklingen af nye pro-

dukt specifikt rettet mod erhverv. Der kunne laves projektsalg til restauranter, hoteller og lignede, hvor 

Paustian tilbyder Kähler Designs stel sammen med deres møbler. 

For Kähler Design ligger der en stor mulighed for eksport ved et partnerskab med Paustian, der allerede er 

repræsenteret i mange lande bl.a. med egen flagship store i Shanghai i Kina131. Kähler Design vil kunne 

trække på Paustians erfaring fra det kinesiske marked, der alt andet lige vil være et kæmpe og godt marke-

det for Kähler Design at være repræsenteret på.  

6.4 ANDRE INITIATIVER 
Kähler Design har skabt en succesfuld virksomhed ved innovativt at bruge historiefortællingen som selve 

kernen i virksomheden og brandingen. Selvfølgelig har design og den håndværksmæssige kunnen ligeledes 

haft stor indflydelse på Kähler Designs succes, men vi mener, at Kähler Design fortsat skal fokusere på at 

være innovative i deres måde at brande virksomheden og i produktudviklingen. Derfor ser vi, det som en 

mulighed, at Kähler Design ansatte en medarbejder udelukkende med fokus på innovation både i produkt-

udviklingen og brandingen, så Kähler Design igen kan skabe en trend omkring et nyt produkt og salgssucces, 

som var tilfældet med Omaggio-vasen.  

6.5 OPSUMMERING AF VÆKSTINITIATIVER FOR KÄHLER DESIGN 
Efter gennemgang af mulige vækstinitiativer for Kähler Design kan vi nu vise, hvordan vækstinitiativerne 

påvirker elementerne i forretningslærredet, som er vist på næste side. 

Opdeling af produkterne i de tre kategorier:  massemarkedet, mellemniveauet og luksus har en positiv ind-

flydelse på virksomhedens værditilbud. 

Muligheden for udvidelse af målgruppen med et luksussegment i kraft af den kvindelige målgruppe med 

den højeste disponible indkomst påvirker virksomhedens kundesegmenter positivt. 

Den innovative produktudvikling har en positiv indflydelse på virksomhedens værditilbud i kraft af produkt-

udvikling til impulskøb og massemarkedet. Dertil kræves eventuel ansættelse af nye designere, som er med 

til at udvide listen af nøglepartnere. 

Med ovenstående tiltag vurderer vi, at virksomheden er nødsaget til udvide deres nøgleressourcer med en 

medarbejder inden for området innovation. 

Produktudvikling samt markedsføring, eventuel ansættelse af designere og ansættelse af innovationsmed-

arbejder påvirker virksomhedens omkostninger i negativ retning ved igangsættelse af initiativerne men på 

sigt må det påregnes, at det får en positiv effekt på virksomhedens indtægtsstrømme. 

Den strategiske alliance mellem Paustian Møbelhus og Kähler Design i form af etablering af ny virksomhed 

betyder, at listen over Kähler Designs nøglepartnere udvides. Ved etablering af den nye virksomhed vil det 

være fordelagtigt, at der udvikles en separat forretningsmodel for den nye virksomhed.  

                                                           

131 http://www.paustian.com/da/butikkerne 
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Figur 6.3 Kähler forretningsmodel ved indarbejdelse af vækstinitiativer 
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7 KONKLUSION 

Da Frantz Longhi relancerede den gamle keramikvirksomhed Kähler i 2008, var kendskabet til brandet næ-

sten ikke eksisterende til trods for, at virksomheden tidligere har vundet internationale kunstpriser og står 

udstillet på museer rundt omkring i verden. Kähler Design blev for alvor kendt i den brede danske befolk-

ning med lanceringen af 175-års jubilæums vasen med guldstriber fra Omaggio-serien i 2014. Serien blev en 

kæmpe salgssucces, men skabte også megen medieomtale for Kähler, da efterspørgslen efter vaser var 

større end udbuddet. Kähler Design har på få år formået at skabe stor salgssucces, men nye tiltag er nød-

vendige, hvis Kähler brandet ikke igen skal gå i glemmebogen. 

Med udgangspunkt i BMC-modellen har vi analyseret Kähler Designs interne forhold for at vurdere virksom-

hedens stærke og svage sider. Vi mener, at det er en svaghed, at virksomheden ikke har særlig fokus på det 

mandlige segment, kun producerer produkter til massemarkedet og at Kähler Design er sårbare på de to 

ledelsesposter. Virksomhedens stærke sider er dens stærke forsyningskæde, brand værdi, omkostningsef-

fektivt, indtægter fra andre kilder end varesalg og virksomhedens brede vifte af kommunikationskanaler.  

Ligeledes har vi analyseret de eksterne faktorer, der påvirker Kähler Design for at kunne vurdere dets trus-

ler og muligheder. Vi har vurderet, at det er en mulig trussel fra andre virksomheder, der kopierer Kähler 

Designs produkter og design. Ligeledes kan det være en trussel, at Kähler Design ikke har en klart defineret 

CSR politik. Størst er truslen fra nedgangen i salget af Kähler Designs bedst sælgende produkt, Omaggio-

vasen. Analysen har vist nye muligheder for Kähler Design i form af produktudvikling, fokus på det mandlige 

kundesegment samt specifikt på aldersgruppen kvinder i alderen 45-59-årig. Vi vurderer, at den største mu-

lighed for Kähler Design er et strategisk samarbejde med Paustian Møbelhus omkring produktudvikling. 

Begge analyser har givet anledning til følgende vækstinitiativer: 

• Gennem innovativ produktudvikling skal Kähler Design med eksisterende eller ved ansættelse af 

nye designere fortsætte produktudviklingen til impulskøb og massemarkedet.  

 

• Gennem markedsudvikling og for bedre at kunne nå målgruppen med den højeste disponible ind-

komst, kvinderne i aldersgruppen de 45-59-årige, skal Kähler Design lancere et eksklusivt keramik-

stel, der er i en højere prisklasse end virksomhedens andre produkter. Ligeledes skal produkterne 

opdeles i tre overordnede kategorier: massemarkedet, mellemniveauet og luksus, hvorved pro-

duktudviklingen og markedsføringen kan målrettes specifikt til de tre kategorier.  

 

• Vi ser en stor vækstmulighed for Kähler Design i en strategisk alliance med Paustian Møbelhus efter 

Frantz Longhi er blevet medejer af Paustian. Stiftelsen af en fælles virksomhed med formål i pro-

duktudvikling af eksklusive møbler til private forbrugere, vil give Kähler Design mulighed for at ud-

vide målgruppen til det mandlige segment. Samarbejdet kan ligeledes give Kähler Design mulighe-

den for et større salg til erhvervsvirksomheder, da Paustian har specialiseret sig i erhvervssegmen-

tet.  
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De ovennævnte initiativer vil påvirke Kähler Designs forretningsmodel inden for nedenstående byggestene: 

• værditilbud (produktudvikling, opdeling af produkterne i de tre kategorier:  massemarkedet, mel-

lemniveauet og luksus)  

• kundesegment (udvidelse af kundesegmenter med et luksussegment) 

• nøglepartner (eventuel ansættelse af nye designere samt den strategiske alliance med Paustian 

Møbelhus) 

• nøgleressourcer (ansættelse af innovationsmedarbejder) 

• omkostninger (produktudvikling, markedsføring, eventuel ansættelse af designere samt ansættelse 

af innovationsmedarbejder) 
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8 PERSPEKTIVERING 

Vi har i projektet undersøgt vækstmulighederne for Kähler Design på det danske marked, men den største 

vækstmulighed må ligge uden for Danmarks grænser.  Kähler Design eksporterer allerede til blandt andet 

Japan, Tyskland og Skandinavien og pt. er det vigtigste marked uden for Danmark, Norge hvor Kähler De-

sign har egen flagship store132. Kähler Design har forsøgt at finde investorer til at hjælpe med eksportfrem-

stødet til flere lande, hvilket ikke er lykkedes. Vil Kähler Design kunne løfte eksportopgaven selv uden inve-

storer? Kan et samarbejde med Paustian bane vejen for Kähler Designs eksport til Kina? 

Det kinesiske marked er interessant i kraft at dets kraftige vækst gennem de sidste mange år, dog ikke i 

samme tempo som tidligere, men Kina er i dag verdens anden største økonomi kun overgået af USA133.  

Samtidig med økonomisk vækst er Kina verdens mest folkerige nation og har den største middelklasse i ver-

den134. Netop middelklassen er interessant for Kähler Design, eftersom deres produkter appellerer til mid-

delklassen grundet prisklassen. Vi tænker, at Kähler Design vil få størst succes på det kinesiske marked, hvis 

markedsføringen i høj grad går på dansk design og kvalitet. Historiefortællingen om Kähler Designs hånd-

værksmæssige traditioner og historie skal spille en hovedrolle, og brandingen skal opbygges herom. Der 

kan med fordel skeles til, hvordan andre danske virksomheder i en mere sammenlignelig branche som f. eks 

George Jensen har opnået succes i Kina. 

Vi tænker ikke, at det vil kræve produktudvikling eller produkttilpasning for at trænge ind på det kinesiske 

marked, dog kan farvevalget skulle tilpasses efter kulturelle forhold. Ved introduktion på det kinesiske mar-

ked vil produkternes livscyklus starte forfra på PLC-kurven på det nye marked, og Kähler Design vil have mu-

lighed for at forlænge levetiden for eksempelvis Omaggio-vasen.  

En altafgørende faktor for succes på det kinesiske marked vil være at finde den rette distributionskanal, og 

her kan samarbejdet med Paustian få stor betydning, eftersom de allerede er etableret i Kina og har et net-

værk, som Kähler Design kan trække på. Paustian har egen flagship store i Shanghai og det vil være oplagt, 

at Kähler Designs produkter sælges direkte til de kinesiske forbrugere derfra.  

  

                                                           

132 http://finans.dk/live/erhverv/ECE9042612/kaehler-ramt-af-nedtur-men-pengene-vaelter-ind/?ctxref=ext 
133 https://www.mm.dk/her-er-verdens-stoerste-oekonomier-lige-nu/ 
134 http://penge.borsen.dk/artikel/1/312902/kinas_middelklasse_er_nu_den_stoerste_i_verden.html 
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