
Interviewguide 

 

Introduktion: Interviewet omhandler (problemformulering) 

Optagelse: Interviewet vil blive optaget og transskriberet.  

Tid: Interviewet vil tage max (antal min.) 

 

Data om interviewpersoner 

Navn: Rina Hansen 

Titel/stilling: CEO / medejer af Randers Handsker og Rhanders (ejer 35%) 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Kulturarv/Rhanders Handsker  

baggrund 

 

- Hvad var dine første tanker, da du overtog 

virksomheden? 

 

- Hvad er det for en kulturarv der findes i Randers 

Handsker? 

 

- Hvad gør du for at sikre at du bibeholder 

kulturarven? 

 

 

Organisationsteori og strategier 

 

Daft’s teori 

 

- Hvad er din plan med virksomheden, kan du 

beskrive den for os? 

 

- Du har udtalt, at Rhanders skal være Danmarks 

svar på Gucci. Kan du ikke prøve at uddybe det?  

 

Change teori 

 

- Har du foretaget nogle tiltag i forhold til at 

ændre i kulturen for medarbejderne? (Ift. At 



skulle skifte fra “gammel” til “moderne”) -- Har 

du mødt noget modstand i det, som du har 

forsøgt at implementere? 

 

- Rhanders har først fået en webshop efter du blev ejer. 

Hvor stort et fokus vil du fremadrettet have på online 

vs. Fysiske butikker? 

 

 

Brandingteori 

 

- Hvilke ting lægger du vægt på i din branding af 

Rhanders? 

 

- Hvilke beslutninger er der taget ift. 

branding/rebranding af mærket? 

 

- Verden bliver stadig mere fokuseret på miljø og 

bæredygtighed. Hvordan passer det sammen 

med en virksomhed, der primært lever af at 

sælge produkter af skind?  

a. Blev der taget bæredygtige tiltag før du 

overtog virksomheden? 

 

 

Regnskabsteori 

 

- I et interview udtaler du, at du ikke forventer at 

tjene noget på Rhanders de første fem år, men i 

stedet vil skyde pengene tilbage i virksomheden. 

Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det 

og hvorfor det er vigtigt? 

 



- I regnskaberne fra 2018-2020 er der forskellige 

regnskabs år og tallene er derfor ikke 

sammenlignelige. Dog bliver der i regnskabet 

2020 beskrevet at der har været en stigning i 

bruttoomsætning på 10% hvis man 

sammenligner to ens perioder. Hvordan har den 

økonomiske udvikling i Rhanders fra 2019-2020 

ellers været? Har det været som forventet? 

 

Afsluttende 

 

- Hvordan ser fremtiden ud for Rhanders?  

 

- Andet du har lyst til at tilføje? 

 

 

 

 

 


