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1 Problemfelt, undren og problemformulering 

1.1 Problemstilling 

B&O har været på markedet siden 1925 og er kendt over hele verden for sine eksklusive produkter indenfor 

TV og lyd1, men de har på det seneste haft nogle svære år og haft svært ved at skabe overskud. For at få en 

stærk base og i håb om at skabe forbedring i de økonomiske resultater indførte de i 2011 en ny strategi 

”leaner, faster, stronger” for hele koncernen.2 Der sker hele tiden noget nyt i B&O, og de fokuserer på høje-

ste kvalitet og magiske oplevelser for kunderne.3 De har i de senere år udvidet deres produktportefølje til, 

at de nu omfatter nedenstående produktgrupper. 

 

Figur 1 - Kilde: B&O årsrapport 2012/13 

Når der ses på disse produktgrupper, er der én som skiller sig lidt ud. Produktgruppen Automotive er avan-

ceret lydudstyr til biler, som skulle være en del af de nye kernekompetencer og derved øge omsætningen. 

Denne produktgruppe skiller sig lidt ud fra B&O’s tidligere omfang. Det første Automotive produkt blev in-

troduceret i 2005 i en Audi og findes nu også i Aston Martin, BMW og Mercedes Benz.4 Automotive er i ud-

viklingen, men er det nok til at skabe overskud? 

1.2 Undren 

Vi undrer os over, om det kan det betale sig at fortsætte deres forretningsområde Automotive, som skiller 

sig lidt ud fra B&O’s tidligere produktsortiment. 

                                                 
1
 Bang & Olufsen – Historie 

2
 Bang & Olufsen – Regnskab 2012/13 

3
 Bang & Olufsen – Historie  

4
 Bang & Olufsen – Lyd i bilen 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PM46DQtpVqZaDM&tbnid=vUvqqzhUcnAcxM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.typophile.com/node/61459&ei=4PbPUrDpCI2Q4ASeioHQDQ&psig=AFQjCNHDYRHI7dPBckKN2fc5gJkvXyK2QQ&ust=1389447264177502


Afgangsprojekt HD 1. del   28. maj 2014 
 Elizabeth Laustsen  
 Jeanette Pedersen 

Side 4 af 42 
 

1.3 Problemformulering 

For at belyse denne problemstilling vil vi tage udgangspunkt i både interne og eksterne strategiske analyser. 

Vi vil først og fremmest danne et overblik over B&O og deres tidligere resultater. Hvorefter vi vil redegøre 

og analysere markedsudviklingen for bilsalget. Derefter vil vi analysere og vurdere B&O’s marked og gå i 

dybden med produktgruppen Automotive, for sidst men ikke mindst at finde frem til om det kan betale sig 

at fortsætte og investere mere. 

1.4 Metodeovervejelser og teori 

Erkendelsen fra undren til konklusion sker gennem en analytisk tilgang, med kvantitativ og kvalitativ empiri. 

Dette er nedenfor sat op skematisk. 

 

Som første led i den interne strategiske analyse, dannes et overblik ved en virksomhedsbeskrivelse, hvoref-

ter vi vil udarbejde en regnskabsanalyse efter LARS-F modellen med indbygget Du-pont pyramide til nær-

mere vurdering af B&O’s tidligere resultater og til senere analyse af deres fremtidige budget. Dette fører os 

videre til den eksterne strategiske analyse, hvor B&O’s rolle i omverdenen identificeres. 

Til at belyse B&O’s nuværende markedsform vil vi ved hjælp af en skydeskivemodel med uddybende kon-

kurrentanalyse samt en udvidet Porters five forces finde frem til hvor mange konkurrenter der er på mar-

Problemstilling 

•Undren 

• Problemformulering 

Metode 

•Virksomhedsbeskrivelse 

•Regnskabsanalyse  

•Vækstanalyse  herunder Vækstmatrix 

•Markedsformer  

• Skydeskivemodel med udvidet Porters five forces. 

•PLC-kurve og Boston  Matrix 

• Prisoptimering på udvalgt produkt 

•Budget 

• Investering 

• SWOT-analyse  

Problembehandling 

•Redegøre 

•Analyse 

•Vurdere 

Konklusion 

 

• Problembehandlingen fører os via den røde tråd til svar på problemformuleringen. 
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kedet. Derudover se, hvilken præference produktet har. Præferencen afgøres også ud fra det differentie-

ringsfokus B&O har, og kan skabe. Herefter vil vi udarbejde en PLC-kurve, sammensat med en Boston-

matrice, for at kunne placere produktet i en livscyklus og se på klassifikationen af produktet og dets mar-

kedsvækst samt markedsandel.  

Efter markedsformen er fundet er det muligt at udarbejde en prisoptimering på vores udvalgte produkt, 

som er Automotive i den nye Audi A3 cabriolet. Det er et system med 14 aktive højttalere indbygget i Audi-

en.5 Markedsformen analyseres endvidere med fokus på, at vi befinder os på business to business marke-

det. PLC-kurven vil tegne produktets livscyklus, og ved at placere dette produkt vil vi kunne analysere og 

redegøre os frem til prisafsætningsfunktionerne over tid. Det er derfor relevant, at udarbejde et budget på 

dette produkt, for at lave et for-cast over fremtiden. Ved at lave budgettet for forventningerne til afkastet 

af produktet, vil vi kunne opstille en investeringskalkule på baggrund af dette.  

For at analysere bilsalg og vækstudviklingen, samt de faktorer der indgår i valget af produktet og efter-

spørgslen vil vi benytte et kvantitativt datamateriale. Dette vil ligge til grund for en kvalitativ analyse. Ved 

brugen af kvantitativt datamateriale vil vi sikre os en stor reliabilitet i datamaterialet, primært indsamlet 

vha. anderkendte sekundære kilder, som Danmarks statistik og OECD. Endvidere vil vi arbejde med, at for-

holde os kritiske til vores kvantitative datamateriale, således at der også sikres en stor validitet. Dette vil 

blive opsamlet af en vækstmatrix.  

For at gå dybere ned i de faktorer der påvirker efterspørgslen af luksusprodukter og standardbiler i forhold 

til B&O’s koncept Automotive, vil vi anvende makroøkonomisk teori, til at forklare de markedsfaktorer der 

gør, at efterspørgslen stiger, og nye markeder viser sig. Dette er med fokus på BRIK-landene, og det seg-

ment der repræsenteres der. Dette kan ikke udelukkende gøres med kvantitative data, men den makro-

økonomiske teori vil blive brugt til at fortolke de metodiske indikatorer. 

Slutteligt vil vi samle vores viden og forståelse der er analyseret gennem opgaven, og lave vurdering af pro-

duktet Automotives fremtid og investering ved hjælp af en SWOT-analyse, for på den måde at svare på vo-

res problemformulering.6  

1.5 Kildekritik  

I den videnskabelige metode, er kildekritikken særdeles vigtig, da den fastlægger kildens troværdighed. De 

anvendte kilder overvejes inden brug, hvilket er med til at sikre en validitet til den anvendte teori og meto-

                                                 
5
 Kilde: Delårsrapport 1. halvår 2013/14 

6
 Bilag 1 – Metodeovervejelser og teori 
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de samt indhentede information. Dette er en grundlæggende forudsætning for, at lave en repræsentativ og 

informativ opgave, da kilderne danner grundlaget for de bagvedliggende informationer.7 Der skelnes imel-

lem primære, sekundære og tertiære kilder. Dette omhandler kildens afhængighed eller uafhængighed af 

andre kilder. Primære kilder er uafhængige af andre kilder, men bygger på direkte informationsindsamling 

fra segmentet. Sekundære kilder bygger på informationer fra primære kilder. Der vil blive citeret fra artik-

ler, og dette vil blive betegnet som tertiære kilder. Desuden er det ved artikler og nogle analyser særdeles 

vigtigt at være kildekritisk, da afsenderen kan have til formål at være meningsskabende for modtageren. 

1.6 Afgrænsning 

Vi afgrænser os fra følgende: 

 Arbejder kun med den samfundsøkonomiske, dataanalytiske, samt erhvervsøkonomiske teori og 

analyseværktøjer. 

 Ved efterspørgselsanalysen ses kun på ét af BRIK-landende, Kina. 

 Ved prisoptimering, optimere vi udelukkende højtaleren til den nye Audi A3 cabriolet. 

 Budget medtages kun i forhold til Automotive. 

 Ved investeringsfordelagtighed, afgrænser vi os fra at bruge annuitetsmetoden, den interne rente-

fodsmetode samt tilbagebetalingsmetoden. 

2 Virksomhedsbeskrivelse (Jeanette) 

B&O er en international kendt virksomhed, som sælger eksklusive produkter indenfor lyd og video. Deres 

ideal lyder, ”B&O flytter din verden med vedvarende magiske oplevelser”, dette ønsker de at gøre ud fra de-

res værdier som er passion, stolthed, vedholdenhed.8 Vedholdenhed omfatter deres fokus på høj kvalitet i 

en virksomhed, som er sund og bæredygtig. B&O følger i øjeblikket deres strategi ”leaner, faster, stronger” 

som de indførte i 2011. Denne strategi blev lanceret efter væsentlige ledelsesændringer i 2010.9 Dette har 

præget B&O i de seneste år, og vil ifølge dem selv sikre et godt fundament og senere vækst. B&O har tidli-

gere været kendt for deres produkter til hjemmet, men har i de senere år udvidet deres sortiment til også 

at omfatte produkter til bilen. B&O sælger deres produkter på to måder, direkte til forbrugeren (B2C) eller 

til virksomheder (B2B). Deres nye produkter til bilen sælges igennem B2B, da produkterne bliver installeret 

i bilerne, inden de bliver solgt til forbrugeren. 

                                                 
7
 Bilag 1 – Metodeovervejelser og teori – Indre og ydre kildekritik 

8
 B&O – Ideal og værdier 

9
 Årsrapport 2010/11 
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3 Regnskabsanalyse (Jeanette) 

B&O har de seneste 5 år haft svingende resultater, som det vil kunne ses af nedenstående nøgletal. 

Nøgletal 

 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 

Afkastningsgrad -6,7 % 4,5 % 2,4 % -1,3 % -18,3 % 

Overskudsgrad (EBIT-margin) -6,7 % 4,1 % 2,1 % -1,2 % -17,8 % 

Aktivernes omsætningshastighed 1,00 1,11 1,13 1,07 1,03 

Egenkapitalens forrentning -9,8 % 4,6 % 1,8 % -2,2 % -25,6 % 

Soliditetsgrad 59,5 % 56,2 % 61,3 % 58,4 % 58,0 % 

Likviditetsgrad 1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 

Likviditetsgrad 2 1,5 1,5 1,8 1,9 2,0 

Dækningsgrad 38,9 % 40,4 % 40,3 % 39,5 % 39,6 % 

Kapacitetsgrad inkl. salgsfrem. 0,85 1,11 1,05 0,97 0,69 

Varelagerets omsætningshastighed 3,00 2,69 3,04 2,97 2,84 

Varedebitorernes omsætningshast. 6,34 5,57 7,85 6,61 6,84 

- gennemsnitlig kredittid dage 58 66 46 55 53 

Nulpunktsomsætning mio. kr. 3.297 2.705 2.719 2.847 4.041 

Sikkerhedsmargin -17,2 % 10,1 % 5,2 % -3,1 % -44,8 % 

Indekstal      

Nettoomsætning 101 108 103 99 100 

Produktionsomkostninger 102 106 102 99 100 

Udviklingsomkostninger 96 73 67 74 100 

Distributions og marketingsomk. 81 70 71 76 100 

Administrationsomkostninger 82 97 118 82 100 

Tabel 1 - Beregnede nøgletal. Kilde: Egne beregninger ud fra Årsrapport 2012/13, 2011/12, 2010/11 samt 2009/10. 

For at vise den økonomiske udvikling og sammenhængene vil nøgletallene blive analyseret ud fra LARS-F 

modellen. 

3.1 Likviditet 
Likviditeten er det første punkt i LARS-F modellen og de to likviditetsgrader i B&O viser, at de begge er fal-

det i den 5-årige periode, hvilket betyder, at B&O’s evne til at betale deres gæld på kort og langt sigt er ble-

vet forringet. Likviditetsgrad 1 er beregnet uden varebeholdning, da varebeholdningen er bundet på den 
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korte bane, mens den på den lange bane har mulighed for at blive til en likvid beholdning, hvorved den 

medtages i likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 1 var i 2008/09 på 1,1, hvorved de på daværende tidspunkt var i 

stand til at betale deres gæld på kort sigt, da den var over 1, men i 2012/13 var den kun 0,9, hvilket vil sige 

at de ikke længere er i stand til at betale hele deres gæld på kort sigt. Likviditetsgrad 2 viser dog, at de på 

trods af fald fra 2 til 1,5, er i stand til at betale deres gæld på lang sigt. 

Ved at se nærmere på B&O’s pengestrømsopgørelser i den 5-årige periode, illustreres likviditeten tydeligt 

og deres likvider falder fra 245,10 mio. kr. i 2008/09 til 89,9 mio. kr. i 2012/13.10 

3.2 Aktivitet 

Aktiviteten skal nærmere belyses, da det er indtægtsgrundlaget, at der er aktivitet i B&O. B&O er aktive 

ifølge deres udtalelser: ”2012/13 var et år med betydelige fremskridt på vigtigste strategiske områder som 

produktinnovation, omstrukturering af forhandlernetværket og ekspansion i Kina. Det var dog også et år 

med utilfredsstillende finansielle resultater for Bang & Olufsen. De stærke resultater i Automotive og B&O 

PLAY bekræfter deres betydning for Bang & Olufsen.”11 For at se nærmere på deres aktivitet, er det muligt, 

at tage udgangspunkt i aktivernes omsætningshastighed, som viser B&O’s evne til at skabe omsætning vha. 

deres aktiver. Den viser først en stigning, men det sidste år vises et fald, så den i perioden falder fra 1,03 

gange til 1 gange. Det betyder, at for hver 1 kr. i aktiverne er der skabt omsætning på 1,03 kr. i 2008/09, 

mens det kun er 1 kr. i 2012/13. Aktivernes omsætningshastighed bliver påvirket af flere forhold, bl.a. vare-

lagerets omsætningshastighed og varedebitorernes omsætningshastighed. 

Varelagerets omsætningshastighed er steget i perioden fra 2,84 gange til 3 gange. Det betyder, at B&O skif-

ter deres varelager ud 3 gange om året i 2012/13, hvorimod det var 2,84 gange i 2008/09. Varedebitorer-

nes omsætningshastighed er faldet fra 6,84 gange til 6,34 gange, hvilket betyder at kundernes gennemsnit-

lige kredittid er steget fra 53 dage til 58 dage. Den stigende kredittid medfører stigende omkostninger for 

B&O, idet de alternativt kunne have fået pengene forrentet i 5 dage. 

3.3 Rentabilitet og indtjeningsevne 

For at belyse rentabiliteten, som er evnen til at forrente den investerede kapital, skal afkastningsgraden 

analyseres. Afkastningsgraden er steget fra -18,3 % i 2008/09 til 4,5 % i 2011/12, hvorefter den er faldet til  

-6,7 % i 2012/13, hvilket betyder at rentabiliteten er forbedret i perioden, dog det sidste år forringet. Af-

kastningsgraden er på et utilfredsstillende niveau sammenlignet med obligationsrenten på 4 %, da den kun 

                                                 
10

 Bilag 2 – Regnskabsanalyse beregninger 
11

 Årsrapport 2012/13 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PM46DQtpVqZaDM&tbnid=vUvqqzhUcnAcxM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.typophile.com/node/61459&ei=4PbPUrDpCI2Q4ASeioHQDQ&psig=AFQjCNHDYRHI7dPBckKN2fc5gJkvXyK2QQ&ust=1389447264177502


Afgangsprojekt HD 1. del   28. maj 2014 
 Elizabeth Laustsen  
 Jeanette Pedersen 

Side 9 af 42 
 

var over dette niveau i 2011/12.12 Det betyder, at en investering i en obligation er bedre forrentet end 

B&O’s overskud af deres aktivmasse. 

Rentabiliteten og indtjeningsevnen kan nærmere analyseres ved at tage udgangspunkt i Du-Pont pyrami-

den, som underbygger afkastningsgraden. 

 

Tabel 2 - Du-Pont pyramiden. Kilde: Jens Ocksen Jensen – Økonomistyring og budgettering. Tal fra Årsrapport 2012/13. 

Som det kan ses af Du-Pont pyramiden er afkastningsgraden forklaret af overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed. B&O’s overskudsgrad har samme udvikling som afkastningsgraden, idet den starter 

med at stige frem til 2011/12, hvorefter den falder i 2012/13. Ses der på aktivernes omsætningshastighed 

så falder den lidt, men befinder sig, som tidligere omtalt omkring 1, hvilket betyder at hovedårsagen til af-

kastningsgradens udvikling skyldes B&O’s manglende indtjeningsevne. I 2012/13 var B&O’s evne til at skabe 

overskud af deres omsætning -6,7 %, hvilket betyder at -6,7 % af deres omsætning blev til overskud. 

Denne overskudsgrad kan nærmere belyses ved at se nærmere på indekstallene for periodens omsætning 

og omkostninger. Omsætningen stiger i perioden frem til 2011/12, hvorefter den falder i 2012/13. Dette 

fald vil alt andet end lige påvirke overskudsgraden drastisk. De variable omkostninger i form af produkti-

onsomkostninger følger dog omsætningen, som det også kan ses af dækningsgraden, som har et lille fald 

fra 39,6 % til 38,9 % igennem perioden, dvs. at de i 2012/13 har 38,9 % tilbage af omsætningen til at dække 

kapacitetsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster. Kapacitetsgraden viser, at dækningsbidraget 
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kun dækker 0,69 gange af kapacitetsomkostninger i 2008/09, mens det er steget i perioden til at dække 

godt 1 gang, men falder igen i 2012/13 til at dække 0,85 gange. Ved at gå dybere ned i omkostningerne så 

falder de i de første år, hvorefter der viser sig stigninger i distribution og marketingsomkostninger samt ud-

viklingsomkostninger på henholdsvis 16 % og 31 % i 2012/13 fra året før. Det må siges at have stor indfly-

delse på overskudsgraden, når omkostninger stiger så meget i forhold til omsætningen. B&O er bevidst om 

det, som tidligere nævnt under aktivitet, så er de i gang med produktudvikling samt ekspansion i Kina.  

Egenkapitalens forrentning viser, at B&O’s evne til at forrente egenkapitalen er blevet bedre i perioden, 

idet de er steget fra -25,6 % i 2008/09 til 4,6 % i 2011/12, hvorefter den faldt igen til -9,8 %. Trods stignin-

gen er det ikke en god forrentning sammenlignet med obligationsrenten på 4 %. 

3.4 Soliditet og risiko 

Soliditetsgraden er steget fra 58 % til 59,5 % i perioden, hvilket betyder at de har fået lidt nemmere ved at 

bære tab, og at de i 2012/13 kan tabe 59,5 % af deres aktiver og stadig kunne betale deres kreditorer. Om-

kostningsniveauet er steget det sidste år, som tidligere omtalt, hvilket medfører at B&O i 2012/13 skal have 

en omsætning på 3.297 mio. kr. for at dække de variable- og kapacitetsomkostningerne, hvorimod de året 

før kunne have nøjes med 2.705 mio. kr. Sikkerhedsmarginen viser også tydeligt, at de ikke kan klare at mi-

ste mere af deres omsætning, da de allerede nu er i -17,2 %. Året før kunne de klare at miste 10,1 % af de-

res omsætning. 

3.5 Faresignaler 

Ved at se nærmere på regnskabet, viser det sig at der har været revisorskifte fra Deloitte til Ernst & Young i 

2012/13. Dette kan være et faresignal, såfremt der har været uenighed ved aflæggelse af årsrapporten, 

men dette synes ikke at være tilfældet ud fra den uafhængige revisors erklæring, som ikke har supplerende 

oplysninger eller forbehold i 2011/12 eller 2012/13. Vi kender ikke baggrunden for revisorskiftet, men det 

er dog værd at bemærke, at det kan ændre på regnskabet, at en anden revisor revidere. B&O udarbejder 

selv sit regnskab, hvorved det er præget af interne forhold og beskrivelser af produkter samt markedsfø-

ring. B&O har interesse i, at fremstå bedst udadtil i form af deres årsrapport. Dette skal også tages med i 

forbindelse med validiteten af årsrapportens tal og tekst. Dog er det et krav, at de lever op til IFRS13, når de 

er et børsnoteret aktieselskab, for at revisor skal kunne afgive en erklæring uden forbehold eller supple-

rende oplysning. I forbindelse med B&O’s regnskabsberetning bliver der oplyst, at der har været ekstraor-

dinær terminering af et antal ældre, urentable produkter på tværs af samtlige produktområder, for at for-

ynge og styrke produktporteføljen. Det er en lagernedskrivning, som medfører en nedgang i bruttoavance 

                                                 
13

 Forkortelse for International Financial Reporting Standards 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PM46DQtpVqZaDM&tbnid=vUvqqzhUcnAcxM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.typophile.com/node/61459&ei=4PbPUrDpCI2Q4ASeioHQDQ&psig=AFQjCNHDYRHI7dPBckKN2fc5gJkvXyK2QQ&ust=1389447264177502


Afgangsprojekt HD 1. del   28. maj 2014 
 Elizabeth Laustsen  
 Jeanette Pedersen 

Side 11 af 42 
 

på 22 mio. kr.14 Når B&O sælger luksus og designer audio/video-produkter er der større risiko for at lageret 

mister sin værdi pga. værdiforringelse. Denne store nedskrivning er et faresignal, da det er produkter som 

ikke er blevet solgt og ikke har nogen værdi. Derudover har de tilbageført garantihensættelser på 23 mio. 

kr. i forbindelse med forbedret produktkvalitet.15 Tilbageførslen forbedre deres resultat og kan være et fa-

resignal, såfremt B&O har gjort det med fuldt overlæg, når deres lager bliver nedskrevet. 

Det er værd at bemærke, at de i sammenligningsåret 2008/09 lavede en kapitalforhøjelse på 459,10 mio. 

kr., da det kan se misvisende ud med indekstallene. Det kan være et faresignal, at B&O har været nødsaget 

til at få mere kapital ind, men det kan også være et tegn på at de investerer mere. Det er dog bemærkel-

sesværdigt at B&O i et kriseår formår at få investorer til at investere i deres virksomhed. Det tyder på at in-

vestorerne tror på B&O og deres forretning, da investorerne alt andet end lig ønsker en profit af deres inve-

stering. Der er ligeledes i 2012/13 sket en kapitalforhøjelse på 178,7 mio. kr. 

3.6 Automotive 

For at vise, hvordan det er gået B&O’s produktgruppe Automotive, ses nedenfor udviklingen for omsætnin-

gen for de seneste 5 år, sammenlignet med koncernens samlede omsætning. 

 

Figur 2 - Udvikling i omsætning for Automotive og samlet omsætning. Kilde: Årsrapport 2012/13 til 2009/10. 

Automotive viser en stigende tendens over hele årrækken, og har en lineær sammenhæng, da R2 er tæt på 

at være 1, hvorimod den samlede omsætning ikke har så stor stigende tendens og ikke har lineær sammen-

hæng, da R2 kun er 0,23. Derudover er Automotives andel i den samlede omsætning også steget fra 6 % i 
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2008/09 til 19 % i 2012/1316, dette må siges at være en positiv udvikling for Automotive. Automotives om-

sætning er ikke specificeret ud på markeder i B&O’s årsrapport. Bruttoavancen er angivet for de seneste 3 

år og har ligeledes været stigende fra 144 mio. kr. til 198,60 mio.kr.17 

Automotiv startede i 2005 i en Audi A8 og udviklede sig hurtigt til også at omfatte bilmærkerne Aston Mar-

tin, BMW og Mercedes Benz.18 Denne udvidelse har alt andet end lig været med til at omsætningen er ste-

get, da de har ramt en bredere målgruppe ved at udvide til flere bilmærker. De fortsætter med at udvikle 

lydsystemerne samt udvide til at omfatte nye bilmodeller indenfor disse eksklusive bilmærker.19 Det skal 

bemærkes, at der foreligger en klausul ”change of control” mellem B&O og deres samarbejdspartnere, hvil-

ket betyder at, hvis der sker ændringer af kontrollen med B&O, kan bilproducenten afslutte forholdet.20 

Hvis aftalerne bliver afsluttet før tid, kan det påvirke B&O’s omsætning drastisk, når Automotive har fået en 

større andel af den samlede omsætning. 

3.7 Delkonklusion 

B&O’s seneste 5 års resultater viser først forbedrede resultater, men det sidste år forringes væsentligt. De-

res likviditet har været faldende i perioden, men trods dette er de stadig i stand til at betale deres gæld på 

lang sigt. Deres aktivitet har ifølge aktivernes omsætningshastighed været stigende og sidste år dog faldet 

til næsten samme niveau som udgangspunktet i 2008/09. Rentabiliteten er forbedret i starten af perioden, 

men falder ligeledes det sidste år. Afkastningsgraden befinder sig på et utilfredsstillende niveau, og det 

skyldes at deres indtjeningsevne har været forringet, pga. stigende omkostningsniveau. Egenkapitalens for-

retning har haft samme udvikling, men trods de første stigninger, har det ikke været en god forrentning. So-

liditeten viser, at de kan tabe lidt mere af deres aktiver og stadig være i stand til at betale deres kreditorer. 

Sikkerhedsmarginen viser dog, at de ikke bør miste mere af deres omsætning, da de allerede nu har en sik-

kerhedsmargin i minus. Automotive har bidraget positivt til årets resultat i form af en kraftig vækst i netto-

omsætningen i de seneste 5 år. 

B&O har en meget informativ årsrapport udover regnskabsoplysninger, men der er dog fare for at oplysnin-

ger er undladt for at B&O skal fremstå bedre, da årsrapporten er tilgængelig for alle. Derudover har der væ-

ret revisorskifte i det sidste år, dog uden bemærkninger i revisorerklæringen. B&O har to gange i perioden 

lavet kapitalforhøjelse pga. manglende kapital. 
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4 Vækstanalyse (Elizabeth) 

Automotive produktet er et luksusprodukt, der er afhængigt af, at skulle indgå i et andet produkt, en bil, af 

en vis standard. På nuværende tidspunkt sælges Automotive til BMW, AMG, Aston Martin, samt Audi. Au-

tomotive sælges ikke til alle modellerne inden for de nævnte mærker.21 B&O har indgået et samarbejde 

med disse bilmærker, således at køber betaler et ekstra beløb for at få installeret B&O’s lydsystem i bilen. 

Dette er et potentielt marked for B&O. For at komme dybere ind i de muligheder B&O har på markedet, er 

det derfor væsentligt at se nærmere på bilsalgsudviklingen, samt velstandsudviklingen på mulige vækst-

markeder. Der ses I denne opgave på Kina, der er en del af BRIK-landende. Endvidere er det relevant at se 

på mulighederne i forhold til hjemmemarkedet, Danmark, for at drage nogle paralleller.  

4.1 Samfundsøkonomisk udvikling og bilsalg i Danmark 

Alt salg bygger på, at der er købekraft i økonomien, samt at folk har lyst til at bruge penge på forbrugsgo-

der. Noget af det første forbrugerne typisk bruger en øget indkomst på, er tøj og biler22, derfor kan både 

detailsalget og bilsalget ofte sige noget om den fremtidige konjunkturudvikling. Danmarksstatistik udarbej-

der en samlet konjunkturindikator, der indikerer udviklingen inden for industrien tre måneder frem. Disse 

indikatorer er behæftet med en stor usikkerhed, da de er baseret på fremtiden ud fra repræsentative spør-

geskemaundersøgelser samt beregninger på faktiske tal, hvorved der laves et forkast på fremtiden. Selvom 

indikatorerne er behæftet med stor usikkerhed, er det disse indikatorer, der kan være en medvirkende fak-

tor til at afgøre produktets muligheder indenfor investering og udvikling.23 

Endvidere er det værd at bemærke, at konjunkturindikatorer kan være en særdeles uhåndterbar størrelse, 

da privatforbruget er afhængigt af den marginelle forbrugskvote. Privatforbrugets balance og afhængig-

hedsfaktorer ses nedenfor:  

Privatforbrug24:   C = C0 + c*YD 

C0 :  Konstant forbrug 

c :  Marginelle forbrugskvote 

YD: Disponibel indkomst 

Den marginelle forbrugskvote, c, er meget svær at forudsige, fordi det er det befolkningen har ekstra ved at 

tjene ekstra. Derfor kan det ikke siges med sikkerhed hvor meget befolkningen bruger ekstra, da befolknin-

gen i krisetider spare op og forbruger mindre. Det kan siges, at den marginelle forbrugskvote har direkte 
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indflydelse på YD, den disponible indkomst. På den måde kan forbruget få en opbremsning og dermed udvi-

se en mindre købekraft.  

 

Denne konjunkturindikator er fra 

en rapport, der udkom den 28. 

marts 2014, derfor giver den et 

retvisende billede af konjunktur-

indikatorerne på nuværende 

tidspunkt, og de næste tre måned 

frem. Den sammensatte konjunk-

turindikator for industrien er ste-

get til 12 mod 7 i februar. Ses der 

derimod på indikatorerne som en 

helhed, fremkommer en stigende 

tendens i kurven over de seneste 11 måneder. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Dette er en 

positiv udviklingen, og viser umiddelbart at der kan forventes en stigning i forbrugsgoder på hjemmemar-

kedet. En forventning der betyder, at optimismen i forbruget stiger og samfundet dermed kan forvente en 

stigende efterspørgsel, her er det dog fortsat vigtigt, at have for øje, at tallene er behæftet med stor usik-

kerhed.  

Ses der dybere ned i indikatorinddelingerne, i de forskellige sektorer, ses indikatoren ”fremstilling af varige 

forbrugsgoder”, hvor B&O’s produkter indgår. 25 Den viser den største stigning på positive forventninger i 

forhold til alle 3 indikatorer; salgspriser, beskæftigelse og produktion. Den markerer sig dermed som den 

eneste sektor, der har positive forventninger til alle tre, herunder salgspriser, som den mest markante.26 

Hvilket alt andet lige tegner positivt for B&O’s muligheder for salg, og i særdeleshed for Automotive.  

Danmark har positive indikatorer på salg af forbrugsgoder, samt en øget købekraft. Dette afspejler sig også i 

bilsalget i Danmark.27 Automotive sælges med henblik på installation i nye biler. Derfor er det relevant at se 

på antallet af nyregistrerede biler. Som udgangspunkt er bilsalget i Danmark stærkt stigende. I 2013 er der i 

alt registreret 180.648 nye personbiler i faktiske tal, hvilket er 7 % flere end i 2012. Husholdningerne står 

for 113.982 biler, svarende til en stigning på 12 %, mens erhvervene står for 66.666 eller et fald på 1 %. 

                                                 
25

 Bilag 4 – Forventninger til mar.-maj 2014 i industrien 
26

 Bilag 4 – Forventninger til mar.-maj 2014 i industrien 
27

 Bilag 5 – Danmarks bilsalgsudvikling 

Figur 3 - Sammensat konjunkturindikator. Kilde: DST.dk 
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Husholdningerne står dermed for 63 % af alle nye personbiler i 2013.28 Det er også relevant at inddrage tal-

lene for erhverv, selvom det ikke er arbejdsbilerne der forventes at få installeret Automotive, men derimod 

direktørernes eller repræsentanternes biler der kan have potentiale for, at få installeret et anlæg. Dog må 

det forventes, at det er bilerne til husholdningerne, som har det største potentiale. Endvidere er det rele-

vant at se på middellevetiden, da den viser hvornår bilerne udskiftes, og der derved er mulighed for lydud-

styr til den nye bil. Middellevetiden for en personbil i Danmark er faldet svagt. Den er omkring 16,1 år, den 

laveste siden 2002. Aktuelt er 483.000 biler, hvilket svarer til 22 % af alle, registreret i 1994-1999 mod 36 % 

for fem år siden.29 Dette er alt andet lige en indikator på, at potentialet for salg af nye biler stiger. 

Bilsalget i Danmark står derfor til at slå rekord for tredje år i træk.30 Tendensen viser imidlertid at grunden 

til stigningen i antallet af nyregistreret biler primært skyldes, at små økonomiske biler er blevet billigere, og 

det derfor bedre kan betale sig at få en ny benzin økonomisk bil, fremfor en brugt. Tejs Laustsen Jensen, 

chefkonsulent hos De Danske Bilimportører, mener dog, at det kun er målt i styks, at bilsalget er tilbage på 

samme niveau som før krisen. Målt i kroner er det formentlig stadig omkring 10 % lavere.31 Argumentatio-

nerne for at dette er en god udvikling kan være utallige, da miljøhensyn, og dermed de samfundsøkonomi-

ske omkostninger bliver mindre for landet. Dog set ud fra B&O’s synspunkt er denne udviklingen ikke hen-

sigtsmæssig, da Automotive ikke henvender sig til små miljørigtige biler. Det er ekstraudstyr, at få et Auto-

motive produkt, og kræver at forbrugeren tilgodeser andre behov end et køretøj. Automotive kan ikke kø-

bes særskilt, og desuden samarbejder B&O ikke med alle bilmærker.  

4.2 Det kinesiske marked – vækst potentiale (Jeanette)  

Der er i disse tider stort fokus på BRIK-landene. Disse fire lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Deres 

areal udgør samlet en fjerdedel af jordens landareal, og der tales om nye magtforhold i verden som konse-

kvens af BRIK-landenes udvikling og enorme vækst.  Cheføkonom i Danmarks eksportråd, Jacob Warburg, 

opfordrer danske virksomheder og iværksættere til at undersøge mulighederne i disse lande, dog med for-

behold for kulturelle og politiske kompleksiteter, og udtaler samtidigt at Kina og Indien er de lande med 

mindst korruption af BRIK-landene og større erfaring fra andre lande, og der hvor kompleksiteten er 

mindst.32 Der vil i det følgende ses nærmere på Kina. 
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Kina har i de seneste 10 år oplevet en gennem-

snitlig årlig vækstrate i B   på 10,4 %, og Kina 

er i dag verdens 2. største økonomi og er ha-

stigt på vej mod pladsen som nummer 1. Kinas 

økonomi har dog også lidt under den internati-

onale finanskrise, som det ses også af figuren 

her, der viser en væsentlig nedgang efter 2007 

i stigning i BNP.  Dette har betydet, at Kina ikke 

har kunnet opretholde deres gennemsnitlige 

vækstrate på 10,4 % - men har i tredje kvartal af 2013 haft en udvikling på 7,8 % sammenlignet med samme 

periode i år 2012. Det er den hidtil kraftigste vækst i 2013 skriver Politiken og henviser til tal offentliggjort 

af det nationale statistikbureau i Kina.33 

Væksten i den kinesiske økonomi er primært baseret på orientering mod eksport. Den kinesiske eksport 

voksede fra 1998 til 2008 med over 400 %.34 Under den globale økonomiske krise har den kinesiske eksport 

opnået at vokse med 31 % fra 2008 til 2010. Den kinesiske eksport udgjorde i 2010 halvdelen af den samle-

de kinesiske økonomi.35 Det er klart, at Automotive ikke har noget at gøre med den kinesiske eksport, men 

gerne skulle styrke deres import. Udviklingen i bruttonationalproduktet, er dog et mål for den samlede 

værditilvækst i et land.36 Det er et mål for velstanden i et givent land. Den velstand der skal skabe behovet 

for luksusprodukter, og det er derfor relevant at se på deres udvikling i BNP.  

4.3 Den danske samhandel med Kina (Jeanette) 

Den danske samhandel med Kina er i stor fremgang, det ses bl.a. ud fra den danske eksport til Kina. Dansk 

samhandel med Kina var for blot 20 år siden ubetydelig. I 2008 blev Kina dog Danmarks næststørste sam-

handelspartner uden for Europa.37 Samhandlen med Kina udgjorde i 2012 det historisk højeste niveau på 

samlet 101 mia. kr. Samhandlen viser, at eksporten steg af vare- og tjenesteeksporten i højere grad end 

importen. Dansk eksport til Kina var på 51,3 mia. kr. i 2012 og importen var på 50,3 mia. kr.38 Endvidere er 

dansk vareeksport til Kina fordoblet de seneste 5 år, og denne tendens er forsat i 2013, hvor vareeksporten 

er steget 15,6 % i forhold til 2012. Et marked i vækst, og et kendt marked for Danmark. Derfor er det rele-
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Figur 4 - BNP vækst i Kina. Kilde: Danskerhverv 
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vant at udbygge markedet i Kina, og underbygger dermed udtalelsen fra dansk eksportråd. Det er dog vig-

tigt, at have i mente, at salget fra Automotive til Kina ikke direkte kan afspejles i samhandlen mellem Dan-

mark og Kina.  Dette fordi Automotive er ekstraudstyr til eks. Audi, som ikke produceres i Danmark. Der er 

tale om et business to business marked og derfor kan dette produkt i mange tilfælde ikke ses som direkte 

salg til Kina, men indirekte salg til Kina.  Der vil senere komme en detaljeret beskrivelse af markedsforhol-

dene på business to business markedet.  

4.4 Bilsalget i Kina 

Det generelle bilsalgsmarked i Kina, er stærkt stigende. Det samlede bilsalg i Kina steg med 14 % til 21,98 

mio. enheder i 2013.39 Kina blev i det forgangne år det første land nogensinde til at sælge mere end 20 mio. 

køretøjer i løbet af et enkelt år. Især bilfabrikanterne Toyota, General Motors og Volkswagen var med til at 

køre rekorden i hus. General Motors, der ser det kinesiske marked som sit største, kunne se sit salg stige 

med 11 % til 3,16 mio.40 Endvidere har Volkswagen meddelt at allerede i november 2013 har de overgået 

sit eget årlige bilsalg ved at sælge 2,96 mio. køretøjer i årets første 11 måneder. Japanske Toyota har i 2013 

overgået sin egen salgsrekord i Kina, ved at sælge 9,2 % flere biler, svarende til i alt 917.500 køreenheder.41 

Disse tal viser, med alt tydelighed at på det kinesiske marked, er mulighederne for bilsalg stort. Som tidlige-

re nævnt er nogle af de forkast der beregnes på i makroøkonomisk teori, detailsalget og bilsalget. Hvilket 

alt andet lige også viser en øget velstand i Kina.  

Dog er det er relevant at se på velstandsudviklingen i Kina, da det er afgørende for om folk har råd til at kø-

be luksusproduktet og dermed 

platformen for salget af Auto-

motive. Den købedygtige mid-

delklasse i Kina er stærkt sti-

gende. Det anslås at 140 mio. 

kinesere har stor købekraft i 

2030.42 Af ovenstående fremgår 

det grafisk, at de 10 % rigeste 

kinesere i 2030, har en købe-

kraft der er højere end hele Tyskland, Grækenland, Spanien og Italiens købekraft, kun overgået af USA. Dog 

ventes den almindelige kineser at have en mindre levestandart end de vestlige lande. Dette skyldes, at der 
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Figur 5 - De 10% rigeste kinesere. Kilde: Dansk industri - indsigt 
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er en stor ulighed i Kina, og velstanden er ujævnt fordelt. Disse 10 % af den samlede befolkning står for 

knap en tredje del af den samlede indkomst.43 Det er denne købekraft alle kæmper om at få del i. 

4.5 Urbaniseringen i Kina 

Urbaniseringen i Kina er ekstrem, den er i sit omfang og hastighed aldrig set tidligere i historien.44 Dette ud-

taler Christina Boutrup, der er Kina ekspert, i forbindelse med en opfordring til danske virksomheder, om 

mulighederne i Kina.  

Siden åben dørs politikken blev indført i 197845 er antallet af byboere steg fra 170 mio. i 1978 til omkring 

690 mio. i 2011 – det år, hvor antallet af byboere for første gang i Kinas historie overgik antallet af landboe-

re.46 

Regeringen satser på urbanisering og forsøger at presse på den, pga. de økonomiske fordele de opnår ved 

det. Regeringen vil bruge ca. 34.000 mia. kr. inden for det næste årti på at bygge den nødvendige infra-

struktur, inklusive boliger, for at virkeliggøre planen.47 Det vurderes at Kina i 2035 vil have 221 byer, der 

hver har over 1 mio. indbyggere, og 23 byer med flere end 5 mio. indbyggere.48 Med denne kolossale ud-

bygning af infrastrukturen, samt tilflytningen mod byerne er der stort potentiale for salg af mindre biler.  

4.6 Delkonklusion 

Det generelle bilsalg i Danmark er stigende, 7 % større i 2013 end i 2012. En væsentlig stigning, set i lyset af, 

at der fortsat er en forsigtighed at spore i den danske befolkning mht. privatforbruget. Dog er en indikator 

på øget vækst i samfundet, bilsalget, da det historisk har vist sig, som en af de økonomiske forkast for 

vækst og højkonjunktur. Det skal dog det bemærkes at det øgede salg primært skyldes salg af små økono-

miske billige biler. Ved analysen af det kinesiske marked viste det et stort vækst potentiale, i BNP udviklin-

gen. Det er dog faldet, fra gennemsnitlig 10,4 % vækst i BNP til 7,4 %, men det er fortsat vigtigt, at fokusere 

på de høje vækstrater, da det fortsat er den største udvikling i verden. 

Kina blev i det forgangne år det første land nogensinde til at sælge mere end 20 mio. køretøjer i løbet af et 

enkelt år. Hvilket i sig selv siger noget om det potentiale der er for salg af Automotive til de kinesiske biler. 

Det er et luksusprodukt, og der er derfor brug for en stor købekraft for at have råd til at købe disse produk-
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ter. Købekraften er enormt stort hos de 10 % rigeste kinesere, og et forkast på 2030 viser at disse 10 % ud-

gør 140 mio. kinesere. Endvidere oplever Kina en kæmpemæssig urbanisering, allerede nu hvor byboerne 

udgør 690 mio. Kinesere. Desuden vil den kinesiske regering investere 34.000 mia. kr. til infrastruktur. Det-

te underbygger incitamentet for større salg af mindre biler.  

For at drage nogle paralleller mellem det danske marked og det kinesiske marked, har der i Danmark været 

en stigende efterspørgsel efter små økonomiske biler, og hvis udviklingen fortsætter på samme måde i Ki-

na, med så store vækstrater, og dermed en generel øget velstandsudvikling, kan dette alt andet lige, over-

føres til at blive et stort marked for Kina på sigt. Endvidere ses det at bilmærker, der ikke samarbejder med 

B&O har haft rekord år, og at f.eks. General Motors havde haft et rekordår, med en stigning på 11 %.  

Det kunne derfor være en mulighed for B&O, at tænke på andre bilmærker, samt bilfabrikanter som alter-

nativer.  Dette med begrundelse i, udvikling og komme ind på det marked for mindre biler i Kina, og begyn-

de at samarbejde med andre bilmærker, der har oplevet store stigninger i salget. Det kunne ligeledes være 

en mulighed for B&O at udnytte den urbanisering og udbygning af den kinesiske infrastruktur til at satse på 

anlæg til mindre luksuriøse biler, da markedet kan forventes eksplosivt med velstandsudvikling og urbanise-

ring som begrundelse. 

5 Vækstmatrix for B&O  - Automotive (Elizabeth) 

Denne matrix bruges til at analysere de vækstmuligheder der er for Automotive. I denne analyse fokuseres 

der på væksten i forhold til lydsystemet til små luksuriøse biler, lydsystemet til Audi A3 cabriolet.  I bilsalgs-

udviklingen i Kina, fremgik det at markedet er stærkt stigende. Kina var landet der solgte 21,98 mio. biler i 

2013, hvilket i sig selv er et incitamentet til at fokusere på landet.49 Endvidere underbygges potentialet af 

små miljørigtige biler i kraft af en øget urbanisering, samt at vestlige lande, som Danmark, er gået mod en 

udvikling af salg af mindre biler. Denne udvikling er forventelig for nye store økonomier i fremtiden, jf. 

vækstanalysen. 

B&O’s nettoomsætning for Automotive udgør 19 % af B&O’s samlede omsætning.50 Det primære marked er 

Europa. Senest kvartalsrapport fra B&O viste, at BRIK-markederne for alle B&O’s produkter gik tilbage med 

39 mio. kr.51, på trods af en stigning for Automotive.52 Dette må betegnes som en negativ markedsudvikling 

for BRIK-landene. Der er derfor behov for en intensivering på markedet, og denne kan blandt andet skabes 
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 Figur 2 - Udvikling i omsætning for Automotive og samlet omsætning. Kilde: Årsrapport 2012/13 til 2009/10. 
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ved at udbygge produktporteføljen, Automotive. Her tages der udgangspunkt i et lydanlæg til Audi A3 ca-

briolet, kaldet 9VS Bang & Olufsen Sound System Surroundgengivelse med 14 kraftfulde højttalere.53 Dette 

produkt vil nærmere omtales senere i opgaven. 

Når markedet skal intensiveres sker det, når B&O udbygger sin position på markedet igennem produkter, 

kunder, og markeder som allerede eksistere. Det betyder at intensivering er lig med effektivisering, og det 

er denne effektivisering af markedet der er værd at se på.   

Hvis dette sættes i forhold til matrixen, er det produktudvikling. Her er det karakteristika, at virksomheden 

sælger sine eksisterende produkter på nye eller endnu ikke udbyggede markeder. Det vil typisk ske gennem 

en geografisk udbygning af virksomhedens handelsområde, eksempelvis ved etablering af en ny butik eller 

produkt. Her er mulighederne i geografiskudvikling for B&O. En anden kategori er, at udbygge sin produkt-

portefølje på et eksisterende marked, hvor B&O også befinder sig i dette tilfælde, med udviklingen af lydsy-

stemet til mindre luksuriøse biler. B&O står med dette lydsystem med en geografiskudbygning og en ud-

bygning af produktporteføljen.  

B&O befinder sig ikke på nuværende tidspunkt i diversifikation, da de har erfaringer inden for salg af Auto-

motive, og det derved ikke ligger uden for det normale forretningsområde. Det gjorde de, da B&O i sin tid 

lancerede Automotive. 

Hvis der ses dybere ind i matrixen, kan B&O også drage fordel af at markedspenetrere, og her med fokus på 

anderledes segmenter, købekraft samt præferencen for produktet. Markedspenetreringen kan ske med fo-

kus på de 10 % købedygtige kinesere, som forventes at have en enorm købekraft i 2030, der f.eks. forventes 

større end hele Tysklands købekraft.54 Dermed udvider virksomheden sin kundepleje og forsøger at tage 

markedsandele, og derved skabe en vækststrategi. En del af B&O’s vækst strategi ”Leaner, Faster, Stronger” 

fra 2011 har også som mål, at udvikle i BRIK-landene, og dermed Kina. Det er fortsat angivet, at de ønsker 

at vokse i BRIK-landene.55 Her kunne der fokuseres på yderlige at markedsudvikle og dermed penetrere. 

Der er tale om produktudviklingen idet, at de allerede har lanceret en lang række højtalere der kan bruges i 

udvalgte biler. Således kan de forøge deres forbrugerfrekvens. Dette kunne gøres med henblik på de 10 % 

købedygtige kinesere der vil have en købekraft i 2030 der er større end f.eks. Tyskland, jf. vækstanalysen.56 
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6 Markedsform (Jeanette) 

Salg af Automotive foregår på B2B markedet. Det er dog nødvendigt at definere markedet til slutforbruge-

ren, som køber bilen, selvom det går igennem bilforhandlerne. Det er værd at bemærke at B&O ikke har di-

rekte kontakt til forbrugeren, da salget sker igennem bilforhandleren som tidligere omtalt. Når markeds-

formen skal findes er det vigtigt at definere følgende: 

 Forbrugerens præference overfor B&O eller Automotive 

 Antallet af udbydere eller konkurrenter på markedet i forhold til Automotive. 

6.1 Præference 

Når der ses på om forbrugerne har præference for B&O eller for selve produktet Automotive, er det vigtigt 

at definere, om der er tale om et standard eller differentieret produkt. B&O’s produkter er baseret på lyd 

og billeder, og det i sig selv er der mange som producere, men det som gør B&O anderledes er deres design 

og oplevelsen i at have et B&O produkt. B&O’s produkter er dyre og det er ikke alle og enhver, som kan kø-

be disse produkter. B&O forsøger at skabe imageværdi for deres kunder, hvorved deres produkt adskiller 

sig fra andre producenter.57 Dette gælder også Automotive, da der er prestige i at have B&O-produkter i bi-

len, fremfor et standard anlæg. Ifølge B&O handler det om oplevelsen og dette gælder også i bilen.58 B&O’s 

kernekompetencer er derfor ikke lyden i sig selv, men oplevelsen. Ifølge Adam Smiths teori handler det om, 

at specialiserer sig til det, som virksomheden er bedst til eller hvor de er mest effektive.59 Når B&O får det 

til at handle om oplevelsen får det kunderne til have præference for B&O og deres luksusprodukter, hvilket 

medfører at der er tale om differentierede varer. Hvorved Automotive befinder sig på det heterogene mar-

ked. 

6.2 Antal udbydere 

Antallet af udbydere på markedet er afhængig af definitionen af markedet og nærmeste konkurrenter. An-

tallet af udbydere af Automotive kan nærmere vises i skydeskivemodellen.60 

 Skydeskivemodellen 6.2.1

De nærmeste konkurrenter er i den inderste del af skydeskivemodellen, hvor det er samme produkt til 

samme målgruppe. Det er denne gruppe, som udgør den største konkurrence og de produkter som på pro-

duktmærkeniveau kan ramme samme målgruppe. Det må antages at køberne allerede inden har valgt hvil-
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ket bilmærke, som de ønsker at købe, hvorved målgruppen er indskrænket til at omfatte bilmærker, hvori 

B&O’s Automotive findes, som er de mere eksklusive og dyre bilmærker.  De konkurrenter som dermed be-

finder sig i tæt konkurrence med Automotive, er de dyrere modeller som Bose, Harman-Kardon, Mark Le-

vinson, Dynaudio og Loewe.61 Den tyske konkurrent Loewe blev erklæret insolvent i 2013,62 men er i gang 

igen efter nye investorer kom til i 2014.63 Dermed er Loewe fortsat en konkurrent trods svære tider.  

I den næste cirkel er det samme produktkategori, hvor det her omfatter lyd i bilen. Der er mange som ud-

byder lyd til bilen64. Alle disse udbydere kan erstatte B&O’s Automotive, men ikke nødvendigvis ramme den 

rette målgruppe. 

Den tredje cirkel dækker det samme basale behov. I forbindelse med B&O’s 

Automotive, er det behovet for at differentiere sig og vise sig frem med dyre va-

rer, som skaber prestige. Det kan sættes i relation til Maslows behovspyrami-

de65, hvor Automotive dækker toppen af pyramiden i form af præsentations- 

og selvrealiseringsbehov. De nederste dele i pyramiden skal være dækket 

først, før de øverste er vigtige. De nederste omfatter bl.a. mad og drik-

ke, som er basis for at leve derudover handler det om at være sikker 

og have menneskelig nærkontakt. Det handler om, at når de neder-

ste behov i pyramiden er opnået, så ønskes nye behov. Det betyder 

også, at når der er lavkonjunktur, hvor pengene er få, er det vigtigt med de nederste behov som mad og 

drikke, så købes der ikke så mange biler eller luksusvarer, som det også blev nævnt tidligere i afsnittet bil-

salg. I forbindelse med det kinesiske marked er det ikke nødvendigvis, når der er tale om lav og højkonjunk-

tur, da der er så store økonomisk forskelle i den kinesiske befolkning. Som tidligere omtalt forventes købe-

kraften at være stor hos de 10 % rigeste kinesere, og det er denne gruppe, som der skal holdes fokus på. 

Det er denne gruppe, som sigter efter de øverste behov i Maslows behovspyramide og rammer de behov 

som B&O og Automotive dækker ved imageværdi. 

Menneskers behov er forskellige, og hvor meget det enkelt niveau fylder, er op til det enkelte individ. Der-

udover er det forskelligt hvad der tilfredsstiller præsentations- og selvrealiseringsbehovene hos den enkel-

te. Luksusvarer er bare en ud af mange faktorer. Behovet kunne dækkes ved f.eks. at købe en Louis Vuitton 

taske og vise denne frem. Det handler om at finde forbrugerens behov og forbrugerens købemotiver. Der 
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Figur 6 - Maslows behovspyramide. Kilde: Bakka, 2010 
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er forskellige købemotiver afhængig af om de er funktionelle eller ikke funktionelle køb. Der er det funktio-

nelle købemotiv, Band Waggon motivet, Snop motivet, Thrifty motivet og Veblen motivet.66 Det funktionel-

le er rationelt og tager udgangspunkt i produktets funktion, hvorimod Band Waggon er ikke funktionelle 

købsmotiver, som tager udgangspunkt i følelsesmæssige og sociale købemotiver. Snop motivet er, som or-

det siger snop, et udtryk for at have eller være noget som andre ikke har eller er. Thrifty motivet, er tilbuds-

jægerne, som forsøger at købe fornuftigt og billigt. Det sidste købsmotiv er Veblen motivet, hvilket er det 

købsmotiv, som Automotive går ind under, da forbrugeren her køber dyrt og luksusbetonede varer, for at 

vise at de kan og vise stil. 

Den sidste og yderste cirkel i skydeskivemodellen omfatter alle produkter som kæmper om forbrugerens 

rådighedsbeløb. Det kan være lige fra luksusprodukter ned til en kuglepen. Skydeskivemodellen viser der-

med, at der er tale om 5 større konkurrenter i den inderste cirkel. Disse konkurrenter kan nærmere analy-

seres i Porters five forces nedenfor, som viser de konkurrencemæssige kræfter. 

 Udvidet Porters five forces 6.2.2

I den inderste del af Porters five forces findes konkurrenter i branchen, som er graden af konkurrence mel-

lem de 5 virksomheder.67 Konkurrencen lægger i at kunden frit kan vælge én af de 5 rivaler frem for B&O’s 

Automotive, hvorved der er hård konkurrence.  

De konkurrencemæssige kræfter kan have forskellige grad af trussel i forhold til B&O’s Automotive. Der kan 

være nye aktører, kunderne, substituerende produkter og leverandørerne.  

Der vil altid være en trussel fra nye aktører, men det er ikke denne faktor, som udgør den største trussel, 

idet B&O’s imageværdi har så stor betydning på markedet. Det vil tage tid for en ny aktør at skabe kunder-

nes præference for deres produkter og imellem tiden kan B&O forberede sig og imødekomme disse nye ak-

tører før de bliver en reel trussel, men de må ikke sove i timen og overse en potentiel konkurrent. 

Ses bilforhandlerne som værende B&O’s direkte kunder i forbindelse med Automotive, har disse bilfor-

handlere stor forhandlingsstyrke, da de sætter prisen overfor slutforbrugeren, når de sælger bilen med in-

stalleret Automotive. Der skal diskuteres priser med forhandlerne, fordi det skal afgøres hvordan fortjene-

sten skal fordeles mellem B&O og bilforhandlerne. Vi kender ikke den aktuelle fordeling, men vi ved at der 

foreligger en klausul mellem B&O og bilforhandlerne, hvorved bilforhandlerne kan afslutte forholdet, så-

fremt der sker ændringer. Dette betyder at B&O står svagt i dette forhold. 
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Det kan ses i skydeskivemodellen i samme produkter at lyd i bilen bliver produceret af mange forskellige og 

i forskellige kvalitet.68 Det betyder at truslen for substitutter er stor, men køberne af Automotive, køber ef-

ter Veblen købsmotivet, hvilket udelukker en del af de substitutter, da de rammer et andet købemotiv. 

Leverandørens forhandlingsstyrke er lille i forhold til B&O. De små komponenter som Automotive er lavet 

af, er mulig at få fra flere forskellige leverandører, hvorved B&O har magten i at kan vælge de leverandører, 

som tilbyder det bedste produkt til prisen. 

De fem konkurrencekræfter er bestemmende for indtjeningen, da forholdene påvirker omkostningerne og 

priserne.  I forbindelse med Automotive er det kunderne, som har den største magt i forbindelse med ind-

tjeningen, da bilforhandlerne er medbestemmende for hvad produktet sælges til slutforbrugeren. 

Det skal dog tages med i betragtning, at der er andre forhold i omverdenen, som kan påvirke de konkurren-

cemæssige kræfter, det kan dreje sig om teknologiske, politiske, kulturelle, demografiske eller økonomiske 

forhold. Ens for alle disse forhold er, at B&O eller konkurrenterne ikke har indflydelse, men de kan dog sør-

ge for at undersøge omverdenen, forholde sig til relevante forhold og forberede sig. 

Teknologien kan have stor indflydelse på konkurrencen, hvis B&O ikke følger med tiden og udvikler deres 

produkter i takt med den moderne teknologi. Teknologien som kan påvirke B&O’s Automotive behøver ikke 

nødvendigvis at være de enkelte højtalerelementer, det kan også være teknologien indenfor biler, som der 

skal være fokus på. I forbindelse med bilsalget er der stor fokus på miljørigtige biler og der kommer flere 

forskellige elbiler på markedet,69 hvilket indirekte kan påvirke salget af Automotive, hvis de ikke sælges i el-

bilerne. De politiske forhold kan ændre på salgsmulighederne eller omkostningsniveauet. Der kan også ske 

politisk forhold som ændrer forhandlingskraften i de enkelte elementer. Det kan f.eks. være hvis det bliver 

bestemt at markedet skal åbnes op eller lukkes for konkurrenter. Kulturelle og demografiske forhold kan 

også påvirke forhandlingskraften. De kulturelle forskelle kan f.eks. have stor betydning på B&O’s internati-

onale salg. Salg i et andet land kræver en grundig markedsanalyse, da mangel på viden kan føre til misfor-

ståelser, når der er forskelle i kulturen eller demografien. Forhandlingskraften kan være anderledes i Dan-

mark end i Kina. F.eks. er varer billigere i Kina end i Danmark. Derudover er der stor forskel i demografien i 

Danmark og Kina. Befolkningstallet er selvsagt forskelligt, derudover er der forskel på befolkningens opbyg-

ning, der er f.eks. ikke så mange børn grundet Kinas etbarnspolitik.70 Derudover kan de økonomiske forhold 

let påvirke konkurrencen med Automotive, da penge er et krav for at kan købe disse luksusprodukter uan-
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set om det er i Danmark eller Kina. En finanskrise kan presse markedet og påvirke konkurrenterne, ligesom 

det gjorde ved eksempelvis Loewe. 

6.3 Delkonklusion 

Markedet for B&O’s Automotive er præget af 5 konkurrenter, hvor kunderne har præference for produk-

terne. Forbrugeren køber Automotive ud fra Veblens købemotivet, hvor det handler om at købe luksusva-

rer og vise prestige. Det er behovet i den øverste del af Maslows behovspyramiden som dækkes ved købe 

af Automotive. Der er derfor tale om et heterogent marked med få konkurrenter, så er der er tale om diffe-

rentieret oligopol for Automotive.71 I forbindelse med konkurrencen på markedet er det vigtigt at tage høj-

de for at bilforhandlerne, som er den direkte kunde for B&O, da de har stor forhandlingskraft og kan påvir-

ke fortjeneste på salget af Automotive væsentligt, men bortset fra dette forhold så befinder Automotive sig 

stadig på markedsformen differentieret oligopol.72 

7 Prisoptimering (Elizabeth) 

Markedet for Automotive er defineret ovenfor, men Automotive omfatter flere systemer til flere bilmær-

ker. Der vil i det følgende blive taget udgangspunkt i Audi A3 cabriolet, som har et system med 14 kraftful-

de højttalere indbygget i Audien.73 Det er nyt, at lydsystemet sælges til Audi A3 cabriolet. De modeller som 

B&O’s Automotive ellers sælges i er større og tungere bilmodeller. Audi A3 cabriolet er dermed en af de 

mindste biler som Automotive sælges i. Det fremgik af vækstanalysen i Kina, at markedet for små biler er 

stigende, og at urbaniseringen mod storbyen gør, at markedet for mindre biler er større, derved er mar-

kedspotentialet for salg af højtalerene til mindre luksuriøse biler også større. Vækstmatrixen for Automoti-

ve viste også at det nye marked med et nyt produkt har muligheder, og at dette derved kan være med til at 

styrke forretningsområdet Automotive. Prisoptimeringen er med udgangspunkt i nedenstående produkt:  

9VS Bang & Olufsen Sound System Surroundgengivelse via 14 kraftfulde højttalere. Samlet effekt 705 W. I 

forbindelse med MMI Navigation Plus er det muligt at afspille 5.1 surroundsound til 19.185 kr.74 Det første 

som skal defineres er prisdannelsen for dette produkt, som ses nedenfor. 

7.1 Prisdannelsen for B&O – Automotive 

I forrige afsnit er der redegjort for, at markedet er differentieret oligopol. Ved oligopol er der få virksomhe-

der på markedet, dvs. konkurrenterne kendes.  Når markedet er delt mellem et begrænset antal udbydere, 
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tænkes der meget i markedsandele og aktørerne iagttager hinanden. Der kan derfor ikke opstilles en enkelt 

prisoptimeringsmetode, der forklarer prisdannelsen, da resultatet af en prisændring hos en udbyder af-

hænger af, om konkurrenterne reagerer herpå, enten med en tilsvarende prisændring eller med parame-

terændringer af en helt anden art.75 Endvidere er det differentieret oligopol, da vi befinder os på et hetero-

gent marked med præferene for produktet, Automotive. 

Set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er det ikke lige meget, om virksomhederne vælger pris eller 

mængde som deres beslutningsparameter. Dette med begrundelse i 2 økonomiske teorier: Den franske 

økonom Bertrands model fra 1883, som siger at markedsprisen konkurrences ned til enhedsomkostninger, 

fordi han antog, at virksomhederne sætter den pris de vil have, og derved bestemmer efterspørgselsforhol-

dene efter hvor stort produktionsomfanget bliver.76 Den anden økonomiske model, fra den franske økonom 

Cournet, havde en anden tilgang i 1838.77 Denne antog, at virksomhederne fastsætter deres produktions-

omfang efter profitmaksimering, således forventningerne til konkurrenten produktionsomfang er et led i 

strategien. Ligevægten på markedet bliver etableret når ingen af parterne har grund til at ændre deres be-

slutning eller strategi.    

Derfor er det naturligt at se det i et samfundsøkonomiske perspektiv, da Bertrands model, ikke giver noget 

overnormalt overskud, hvilket Cournots model gør. Sammenligningen gør altså, at produktionsomfanget 

bliver størst og priserne lavest i Bertrand-modellen. 

Det gør sig dog gældende i de to modeller, at virksomhederne reagerer nogenlunde samtidigt. Gør de ikke 

det, og reagere en virksomhed før andre er der tale om first-movers, og her er det særdeles spændende at 

se på markedsforholdene. First-movers vil befinde sig på et markedet der ikke er i balance, og derved kan 

de vælge pris eller mængde inden de øvrige aktører overvejer hvilken pris og mængde kombinationer de vil 

udbyde.  

Oligopol er en meget almindelig markedsform, der sker ofte det, at parameterændringer hos en af produ-

centerne udløser reaktioner hos en eller flere af konkurrenterne. Der kan ikke opstilles en enkelt prisdan-

nelsesmodel, der viser hvorledes den enkelte virksomhedes afsætningsfunktioner ser ud. Det afhænger af 

omstændighederne, og derfor er der flere prismodeller.  
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7.1.1.1 Den knækkede prisafsætningsfunktion 

 

Figur 7 - Prisafsætningskurver ved oligopol Kilde: Egen skitsering efter Lynggaard, 2008 

I ovenstående figur vises den knækkede prisafsætningsfunktion, som er et resultat af IPK kurven78 og APK 

Kurven.79 Følger konkurrenterne med op og ned i pris kaldes kurven for IPK kurven. AKP kurven afspejler 

hvis konkurrenterne fastholder deres pris, selvom virksomheden forhøjer eller formindsker sin pris, derved 

ændres prisrelationerne. Således fremkommer den knækkede kurve, mørkere skraveret i figuren, og denne 

bygger på forventninger om en asymmetrisk konkurrentreaktion. Sættes prisen op, forventes konkurren-

terne ikke at følge med op, men sættes prisen ned, antages de at følge med ned. Derved bliver priselastici-

teten forskellig ved prisforhøjelse og prisnedsættelse. 

Forudsætningen for en optimering bygger på at markedet er i hvile. Vækstanalysen viste, at dette er et nyt 

marked for B&O’s Automotive, og endnu ikke udbygget. Endvidere er produktet som ønskes prisoptimeret, 

det nye lydsystem beregnet til en mindre bil, her en Audi A3 cabriolet, og det er derfor et nyt uprøvet mar-

ked. B&O er derfor såkaldte first-movers på markedet for lydsystemer til mindre, og luksuøse biler. Endvi-

dere fremgik det i markedsanalysen, at produktet har særdeles stor imageværdi, fordi det er fra B&O, og 

derved kan det konkluderes at produktet er nyt på et nyt marked, med særdeles stor præference og det er 

ikke muligt at optimere efter den knækkede prisafsætningsfunktion.  

7.1.1.2 Den konjunkturelle model 

Den konjunkturelle model, indebærer at det antages at en parameterændring hos en virksomhed udløser 

reaktioner hos en eller flere konkurrenter.80 Et af de mulige reaktionsmønstre er, at alle konkurrenter følger 

op og ned i pris. Denne model er som udgangspunkt realistisk, men idet lydsystemet er på et nyt marked og 

B&O skal skabe innovation og nytænkning på denne måde, kan metoden ikke bruges. Dette med primær 

begrundelse i, at grundvilkårene ændres i takt med udviklingen. Lønvilkårene, inflationen og den generelle 

konjunkturudvikling ændres konstant og dette har direkte indflydelse på produktet og deres salgsværdi. In-
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novationen i designet, og derved imageværdien, gør at B&O hver dag skal kæmpe for, at komme ind på 

markedet.  Innovationen skabes individuelt og ikke på baggrund af konkurrentreaktioner.  

7.1.1.3 Prisførermodellen 

Prisførermodellen forstås ved en situation, hvor en ”fornuftig i branchen” sætter en pris, som de andre føl-

ger, fordi konkurrenterne ønsker at undgå prisuro.81 I markedsanalysen fremgik det, at B&O har 5 konkur-

renter. Endvidere køber forbrugerne produktet for at vise prestige og skaber derved en imageværdi. Jf. 

vækstanalysen i Kina og den stigende urbanisering, som tidligere beskrevet, er der et potentiel marked. 

Imageværdien er alt afgørende, og skal være med til at udbygge og skabe markedet for B&O i Kina. Denne 

model bliver antageligvis modellen, der skal optimeres efter når markedet kommer i balance. Derfor kan 

B&O endnu ikke være ”den fornuftige i branchen” der sætter prisen, da markedet er under dannelse og de 

kæmper fra kunde til kunde.  

7.1.1.4 Samarbejdsmodellen 

Samarbejdsmodellen betegnes egentlig som karteldannelse, hvilket er ulovligt. Konkurrenterne samarbej-

der på markedet om en pris, uden om andre, for at sikre sig en fordel med en fastlåst pris. Denne måde at 

optimere sit produkt er for det første urealistisk i forhold til B&O og Automotive, da der ikke er nogen de 

kan samarbejde med på lige fod, og de er i en situation hvor virksomheden er ”first-mover”.82  For det an-

det, ville det betyde, at B&O forærer erfaring og markedsandele væk til konkurrenterne.  

7.1.1.5 Autonom handlemåde 

En sidste metode, er egentlig ikke en optimeringsmetode. Den enkelte udbyder regner i sin planlægning ik-

ke med, at konkurrenterne vil reagere på hans parameterændringer.83 Det er netop her, at markedet ikke 

er i hvile, hvilket er udgangspunktet for markedet for lydsystemet til Audi A3 cabriolet. Her er det det alt 

overskyggende faktum, at få sit produkt frem og tage markedsandele. Hvilket alt andet lige, er B&O’s mål. 

Som det er bekrevet indledningsvis er der tale om et ikke modent marked, og derfor optimeres der efter 

standardvilkår, hvori det forudsættes at der kan bruges grænsemetoden.  

7.2 Automotive til Audi A3 cabriolet 

Det B&O skal opnå, og som kan være med til at udbygge markedet for Automotive, er at markedet for an-

læg til små biler bliver udbygget. Da markedet ikke er i balance er det derfor en autonom handlemåde der 

gør sig gældende. For at skitsere det, fremgår det af nedenstående figur, at den nuværende pris til en lille 

mængde skal udvides. Målet er en større mængde til samme eller lidt mindre pris. Således ageres der på et 
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nyt og uprøvet markedet. Det er en stejl kurve, da der er tale om et luksusprodukt med stærke præferen-

cer. Kunderne er villige til at betale mere for deres produkt, for at opnå imageværdien, der følger med pro-

duktet. 

 

Figur 8 - Prisafsætning over tid. Kilde: Egen 

Der er 3 optimeringsmetoder: totalmetoden, enhedsmetoden og grænsemetoden. Ved totalmetoden 

sammenlignes totaltal, altså tal med dimensionen kr. per tidsenhed.84 Gevinsten beregnes som omsætning 

minus totale omkostninger og formålet er, at producere den mængde, som maksimerer gevinst og dæk-

ningsbidrag. Enhedsmetoden er som totalmetoden, dog beregnet per styk. Grænsemetoden er en margi-

nalbetragtning og går i sin enkelthed ud på, at det kan betale sig at udvide produktionen så længe der fås 

mere ind. Der vælges her at bruge grænsemetoden, da marginalbetragtningen er relevant for et nyt pro-

dukt, og at det tydeligst fremgår at optimering bygger på en offertankegang. Desuden sammenholdes det 

virksomheden får ind afsætningsmæssigt, med det den sætter til omkostningsmæssigt. Allerede afholdte 

omkostninger, ”sunk cost”, indgår ikke i grænsebetragtningen.85 At ”sunk cost” ikke indgår, er begrundelsen 

for, hvorfor grænsemetoden er bedst i dette tilfælde. B&O har forventeligt startomkostninger, der ikke bør 

regnes med, idet der ønskes at se på hvad virksomheden får i ekstra mængde ved at sælge til en lavere pris. 

7.3 Prisoptimeringsberegning 

Ovenfor konkluderedes det, at denne situation ikke kan optimeres efter den knækkede omsætningsfunkti-

on, fordi markedet ikke er i balance. Endvidere at B&O var ”first movers”, og det derfor gjorde sig gældende 

at produktet skulle optimeres efter grænsemetoden. For at finde frem til prisafsætningsfunktionen for Au-

tomotive til Audi A3 cabriolet tages der udgangspunkt i antaget værdier ud fra den kendte salgspris på 

19.185 kr. Derudover en forventet større afsætning ved mindre pris. Endvidere antages det at det er fri-

holdt registreringsafgift. Prisafsætningsfunktionen kan dermed findes ved hjælp af 2 punkter. Værdien som 

der tages udgangspunkt i er 2.000 stk. til en salgspris på 19.195 kr. og en forventet større mængde på 2.850 

stk. til 18.185 kr. Ud fra disse punkter ser prisafsætningsfunktion således ud:     P = -1,17x+16.845 
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Det er nu muligt at finde grænseomsætningen. Grænseomsætning er meromsætning per ekstra produceret 

enhed, denne findes ved at differentiere prisafsætningsfunktionen. Grænseomsætningen er dermed som 

følger:                       GROMS = -2,34x+16.845 

Grænseomsætningen sammenholdes med grænseomkostningen. Grænseomkostningen er meromkostning 

per ekstra produceret enhed. Det er en fast grænseomkostning ud fra den betragtning, at Audi tjener en 

fast pris.                         Kostpris                     2.500 kr. 

Avance til Audi(B2B) 5.000 kr. 

Grænseomkostning 7.500 kr. 

Med udgangspunkt i grænseomsætning og grænseomkostning er det muligt at finde den optimale pris og 

mængde for Automotive til Audi A3 cabriolet, som er 3.994 stk. til en pris på 12.172 kr.86 Dette vises grafisk 

nedenfor. 

 

Figur 9 - Prisoptimering. Kilde: Egne beregninger. 

8 PLC-kurven (Jeanette) 

Når et produkt som Automotive til A3 cabriolet introduceres på markedet kan det sættes ind i en livscyklus, 

som typisk er for et produkt. Livscyklussen illustreres som en kurve kaldet PLC-kurven. PLC-kurven er salget 

som en funktion af tiden, og beskriver et produkts livscyklus fra vugge til grav igennem 4 faser. Det er fa-

serne introduktion, vækst, modenhed og tilbagegang. Sættes Automotive Audi A3 cabriolet ind i PLC-kurven 

befinder den sig på nuværende tidspunkt i introduktionsfasen, da der er tale om et nyt produkt på marke-

det.87 B&O’s produkter introduceres oftest til høje priser, hvilket kaldes skimming price. Dette gøres for at 

opretholde B&O’s image som luksusvarer og derudover er det nemmere at sætte prisen ned end at sætte 
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prisen op, når produktet er introduceret.88 Introduktionsfasen kaldes også spørgsmålstegn ifølge Boston-

modellen, som sætter produkterne i en portefølje. Spørgsmålstegnet forklares ved at i introduktionsfasen 

der ved virksomheden ikke helt hvordan produktet bliver taget imod af forbrugeren. Bostonmodellem bru-

ger også udtrykket stjerne for vækst, malkeko for modenhed og hund for nedgang. Når virksomheden ved, 

hvor deres produkter er i livscyklussen, er det muligt at arbejde ud fra det, ved at sørge for at der hele tiden 

er nogle i de forskellige faser, og undgå at der er for mange produkter i nedgangsfasen. 

Automotive har haft en stigende omsætning og generelt har Automotive været i vækst, men dette betyder 

ikke nødvendigvis at alle produkterne befinder sig her. Nogle af de første lydsystemer, som blev introduce-

ret i 2005 kan være i modningsfasen eller nedgangsfasen, nu hvor andre bilmodeller sælges. Dette kan illu-

streres ved at tage udgangspunkt i den første model som Automotive introduceres i, en Audi A8. Audi vide-

reudvikler hele tiden deres produkter ligesom B&O. Bilmodellen Audi A8 kom på markedet i 1994, hvoref-

ter Audi har videreudviklet også kaldet faceliftet modellen af flere omgange. Audi A8 er blevet faceliftet i 

2003, 2005, 2010 og senest i 2013.89 B&O introducerede Automotive i den faceliftede udgave i 2005. Det 

må antages at Automotive i Audi A8 var med til at skabe den positive vækst i Automotive som vist tidligere i 

udviklingen i omsætningen, hvorved den har skabt et større indtjeningsbidrag overtid. PLC-kurven er egent-

lig indtjeningsbidraget over tid og Audi A8 starter i introduktion i 2005, hvorefter den skaber vækst ved sti-

gende indtjeningsbidrag. Det stigende indtjeningsbidrag må antageligvis komme fra et stigende antal styk 

til samme pris i vækstfasen, hvorefter det kan være nødvendigt at nedsætte prisen i modningsfasen, for at 

sælge flere styk.90 Efter der er kommet nyere modeller måde i 2010 og 2013, må det antages at den er i 

nedgangsfasen på nuværende tidspunkt, med mindre Automotive kan installeres på samme måde i de face-

liftede udgaver. Audi A8 rammer stadig den samme målgruppe som tidligere, da der er tale om en luksusbil, 

hvor der stadig kan installeres dyrt ekstraudstyr.91 Det har indflydelse på B&O’s Automotives salg, når Audi 

videreudvikler, da det kan resulterer i at produktet ikke passer til den nye bil, eller er forældet når det kun-

ne fås i den ”gamle” model. Hvilket kan føre til tilbagegang for Automotive til Audi A8, hvor Automotive bli-

ver solgt til en mindre pris og/eller mindre mængde.92 
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Figur 10 - PLC-kurve for Automotive for Audi A8 

Det handler om, at B&O ved hvor deres produkter befinder sig i livscyklussen og have den bedste produkt-

portefølje. Når de har overblikket over produkterne, så kan de placere deres fokus det rette sted og inve-

stere ud fra dette. Når historikken kendes for Audi A8 og deres facelifts, må det antages at det samme vil 

ske for Audi A3 cabriolet, hvorved der vil dannes en lignende PLC-kurve over en 10-årig periode. 

9 Budget (Jeanette) 

For at udarbejde et budget for Automotive til A3 cabriolet i de næste 10 år er det nødvendig at se nærmere 

på den generelle udvikling samt B&O’s nuværende forventninger. De seneste regnskabsoplysninger fra 

B&O viser, at Automotive fortsætter sin positive vækst i omsætningen på trods af nedgang for B&O gene-

relt. 3. kvartals regnskab viser, at Automotive har en omsætning år til dato på 443,9 mio. kr. imod 405,4 

mio. kr. sidste år til dato. Bruttoavancen er 36,1 % år til dato imod 36,2 % sidste år til dato.93 B&O forventer 

stadig at udvikle nye lydsystemer til flere bilmodeller og stigende antal salg igennem salgs- og marketings-

kampagner.94 Det er ikke muligt at adskille bilmærkerne i den samlede omsætningen, da dette ikke er op-

lyst, men den samlede omsætning og bruttoavance for de kommende 10 år kan se således ud: 

År(mio. kr.) 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Netto-

omsætning 

451,7 454 545,7 584,2 642,6 707 778 855 941 1.035 1.138 1.252 1.378 

Brutto-

fortjeneste 

31,9 % 36,6 % 36,4 % 36,2 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 
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De første år, som er røde er regnskabstal, hvorefter det er forventede nettoomsætninger. Nettoomsætnin-

gen forventes at stige med 10 % ud fra tidligere års resultater, samt B&O forventer stigende antal salg igen-

nem salgs- og marketingskampagner i de kommende år.95 Bruttoavancen forventes ikke at stige voldsomt 

grundet stigende omkostninger i takt med omsætning.96 

Der budgetteres for at forudse udviklingen i den kommende periode. Denne planlægning kan hjælpe B&O 

til at imødekomme problemer. Det handler om at udnytte ressourcerne så effektivt som muligt. Den oven-

stående PLC-kurve som Automotive til A3 cabriolet forventes at følge, hjælper til at forudsige budgettering 

for dette produkt. Der kunne med fordel laves en GAB-analyse, for at se hvad der sker, såfremt B&O er pas-

sive, eller hvis de er aktive og opmærksomme på nytænkning. Såfremt B&O er passive og lader stå til, vil 

deres omsætning på Automotive falde i de kommende år, da interessen for produktet vil falde i takt med 

udviklingen. Modsat hvis de er aktive og tænker nyt vil deres omsætning forventes at stige. Forskellen mel-

lem disse to forventninger ved passiv og aktiv indsats skaber et gab.97 Det forventes at B&O revurderer de-

res produktportefølje jævnligt og er aktive i deres nytænkning, men dette kan have stor indflydelse på om 

budgetterne opnås eller om der bliver et for stort gab pga. manglende indtjening eller stigende omkostnin-

ger til eksempelvis markedsføring.98 

Et budget for Automotive til A3 cabriolet skal udarbejdes ud fra forventede indtjeningsbidrag i de næste 10 

år. Indtjeningsbidraget er resultatet af aktivitet, som føres indenfor til kapacitet som er til rådighed. Det er 

dækningsbidrag fratrukket kapacitetsomkostningerne. Vi kender kun bruttoavanceprocenten og nettoom-

sætningen for den totale Automotive. Ud fra disse værdier er det muligt at finde bruttofortjenesten. Denne 

udgør 198,6 mio. kr. i 2012/13 for alle Automotive produkter. Dette betyder ikke, at bruttofortjenesten ud-

gør det samme ved Automotive Audi A3 cabriolet, da der er forskel på salget i de forskellige bilmærker og 

bilmodeller. Det forventes at Automotive til Audi A3 cabriolet bliver solgt i en større mængde end de større 

bilmodeller, da der er flere som køber disse modeller grundet tidligere omtalte urbanisering. Dette medfø-

rer at Automotive til Audi A3 cabriolet vil udgøre en større del af omsætningen end hvis omsætningen blev 

fordelt lige ud på alle bilmærker og modeller. Hvis der ses på danske bilimport i 2013, så udgjorde Audi 42 

% i forhold til de andre 3 bilmodeller, som B&O sælges i.99 

 Det skal bemærkes at dette ikke kan overføres direkte til B&O’s salg af Automotive, men det viser noget 

om hvilke mærker der sælges flest af. Når Audi udgør så stor en del, må det antages at de ligeledes udgør 
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en stor del af omsætningen i Automotive. I forbindelse med prisoptimeringen blev den optimale mængde 

3.994 stk. til en pris på 12.172, derudover fremgik de variable omkostninger til at være 7.500 kr. Ud fra dis-

se værdier er det muligt at beregne det årlige dækningsbidrag: 

    2014  2015 2016 

Omsætning:    3.994*12.172= 48,6 mio. kr.  50,1 51,6 

- Variable omkostninger:   3.994*7.500 = 30,0 mio. kr.  30,9 31,8 

Dækningsbidrag årligt:   = 18,7 mio. kr.  19,2 19,7 

- Kapacitetsomkostninger:   = 40 mio. kr.  19,2 15 

Indtjeningsbidrag   = - 21,3 mio. kr. 0 4,7 

Inden Automotive til Audi A3 cabriolet kom på markedet blev der afholdt nogle omkostninger. De såkaldte 

”sunk cost”. Disse omkostninger fremgår som en del af kapacitetsomkostninger i de første år, hvilket bety-

der at indtjeningsbidraget er tilsvarende mindre. Det første år, vil indtjeningsbidraget formentlig være ne-

gativ. De har som tidligere nævnt forventet et stigende antal salgs- og marketingskampagner i de kommen-

de år, hvilket vil medføre en stigende omkostning for B&O. B&O har marketingsomkostninger som værende 

kapacitetsomkostninger, hvorved den ligeledes medtages her som en kapacitetsomkostning. Kapacitetsom-

kostningerne omfatter også udviklingsomkostninger, som er en stor del af Automotives fremtid. Brutto-

avancen forventes ikke at stige voldsomt grundet stigende omkostninger i takt med omsætningen. Neden-

for ses den forventede udvikling i indtjeningsbidraget.100 

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indtjeningsbidrag - 21,3 0 4,7 7 10 15 20 20 15 10 

Med de ovenstående værdier følger den PLC-kurven som var gældende for Automotive til Audi A8. Spørgs-

målet er om det kan betale sig investere mere i Automotive til Audi A3 cabriolet. Kan det betale sig at fort-

sætte deres udvikling i Automotive og udvide markedet i Kina? De har store udgifter til at starte med, som 

det ses tydeligt i ovenstående, spørgsmålet er om disse ”sunk cost” bliver tjent ind i perioden. Dette ses der 

nærmere på i det følgende afsnit. 

10 Investering (Elizabeth) 

I analysen af produktets livscyklus i PLC-kurven, fremgik det, at lydsystemet til Audi A3 cabriolet, er i intro-

duktionsfasen.  Denne introduktionsfase, er også den fase der her i opgaven er valgt at koble sammen med 

Boston-matricen. Det fremgår her at produktet er i den økonomiske klassifikation, spørgsmålstegnet. Den-
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ne face er kendetegnet ved en stor vækst og en relativ lille markedsandel.  Det er i denne fase, at B&O skal 

overbevise deres investorer om, at der er en gevinstmaksimerende fremtid for produktet, således at ind-

tjeningsbidraget der er budgetteret kan nås fremmod 2023.101  Argumenterne for en fortsat investering i bi-

lanlæg til mindre luksuriøse biler, skal også ses i lyset af den kinesiske urbanisering samt den store købe-

kraft Kina forventes at få.102 Denne købekraft og urbanisering er den markedsudbygning der skal fokuseres 

på, sammenholdt med den optimale pris for Audi A3 lydsystemet, når investorerne skal overbevises. Der 

skal laves et investeringsforslag, som skal underbygge argumenterne for investeringen på det kinesiske 

marked er fordelagtig.  

10.1 Investeringsmetode 

Investeringen laves på baggrund af indtjeningsbidraget. Investeringen opfylder to grundlæggende princip-

per; udbyttet forventes større end indsatsen, og der er en tidsafstand mellem indsats og udbytte. Med pro-

duktet og markedsudbygningen befinder B&O sig i en gruppe E, som er gruppen for risikofyldte investerin-

ger, hvor udfaldet er svært at forudsige. Udviklingsinvesteringer er imidlertid vigtige, fordi det i høj grad er 

disse investeringer, der er afgørende for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder.103 For at gå i 

dybden med den beslutningsproces som B&O skal igennem inden vurdering af investeringsforslaget kan ac-

cepteres, gennemgår virksomheden typisk nogle politisk bestemte vurderingskriterier. 

Virksomhedens styrke og position vurderes til at være middel, idet markedsandelen ikke er stor, men dog 

er deres teknologi og service stor, derudover har de et stort potentiale på det kinesiske marked.  Markeds-

aktiviteten er høj, da den formodede vækst er stor, samt den behovsmæssige udvikling tiltagende. Derved 

kan det konkluderes, at de politisk bestemte vurderingskriterier for investeringen er i overensstemmelse 

med investeringspolitikken.104 

I nedenstående beregningerne tages der udgangspunkt i fundamentalprincip 1, idet der kun er tale om en 

enkelt investering til Automotive til Audi A3 cabriolet, hvor investeringen betragtes som værende fordelag-

tig, såfremt summen af betalingernes nutidsværdi er større eller lig med nul. 

10.1.1.1 Kapitalværdimetoden / Nutidsværdimetoden: 

Ved kapitalværdimetoden anvendes fundamentalprincip 1 direkte, idet der undersøges om kapitalværdien 

er positiv. Den er baseret på en række ind- og udbetaler, som er betalingsstrømme. Ud fra en fastsat kalku-

lationsrente diskonteres betalingsstrømmene tilbage til år nul, hvorved det er muligt at finde kapitalværdi-
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en også kaldet nutidsværdien. Hvis kapitalværdien er større eller lig med nul, kan investeringen betragtes 

som fordelagtig. Hvis kapitalværdien er positiv, indebærer det, at investorerne opnår samme forretning af 

kapitalen som i en finansinvestering, og at han derudover kan foretage et eller flere uddrag.105  

10.2 Investeringens omfang 
I forhold til budgettets indtjeningsbidrag for lydanlægget til Audi A3 cabrioleten, er det år 2014, som er ne-

gativ. Det betyder, at B&O har brug for at få investeret i lydanlægget til Audi A3 cabriolet, således under-

skuddet kan dækkes. For dette produkt er der et dækningsbidrag på 18,7 mio. kr. i det første år. Dette sti-

ger med 3 % årligt indtil år 2021, hvorefter det falder mod år 2023,106 hvor investeringen udløber. Dette 

sker som en konsekvens af PLC-kurvens udvikling, da produktet antages at nå sin modenhed og derved vil 

falde i årlig dækningsbidrag. Herefter er der, som vurderet i PLC-kurven brug for en relancering af produk-

tet for at få det i vækst igen. Kapacitetsomkostning på 40 mio. kr. i år 1, er omkostninger der indeholder 

etableringsomkostninger på markedet, og sammenholdt med dækningsbidraget giver det et negativt ind-

tjeningsbidrag på 21,3 mio. kr. Det er antaget, at B&O har brug for en investering på 20 mio. kr. i forbindel-

se med introduktionen og salg af Automotive til Audi A3 cabriolet.  De resterende 1,3 mio. kr. anses som 

acceptabelt. Det fremgår af kalkulen for indtjeningsbidraget, at fra år 2 og fremefter vil det være positivt. 

De 20 mio. kr. er en engangsinvestering, og vha. nedenstående investering vil der ses på fordelagtigheden i 

investeringen. Investeringsberegningen kommer derved til at se ud som nedenstående.  

10.2.1.1 Investeringsberegning 

Investeringsberegningen er sammensat ud fra nedenstående kalkulationer: 

Investering   20 mio. Kr.    

Nettobetalinger  Indtjeningsbidrag fra 2014 til 2023107  

Anslået investeringstid  10 år 

Kalkulationsrente  10 % 

10.3 Fastlæggelse af kalkulationsrentefoden 

Kalkulationsrenten er afgørende for om investeringen er fordelagtig eller ej, hvilket skyldes at så længe de 

samlede indbetalinger overstiger de samlede udbetalinger, er investeringen fordelagtig.  Kalkulationsrenten 

kan beskrives som en virksomhedsopfattende risiko ved en investering. Ved fastsættelse af kalkulationsren-

ten tages der typisk udgangspunkt i realrente, inflation samt risikotillæg. Kalkulationsrentefoden er en indi-

viduel betragtning, fordi den udtrykker det virksomheden som minimum kræver af investeringen. Grund-
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elementet er realrenten, det er renten i samfundet uden inflation. Oveni dette kommer et inflationstillæg, 

fordi kapitalmarkedernes lånerente varierer med inflationsforventningerne, der anvendes en antaget real-

rente på 6 %.  Inflationstillægget antages til 2 %. Endeligt tillægges en for virksomheden valgt risikotillæg. 

Dette er specifikt valgt af B&O alt efter hvad investeringens risiko forventes at være og hvilken sikkerheds-

margen B&O ønsker. Her antages dette til 2 %. 

Kalkulationsrentefoden beregnes ud fra følgende elementer:  

Realrente   = 6 % 

Inflationstillæg  = 2 % 

Risikotillæg   = 2 % 

Kalkulationsrentefoden:  =10 % 

10.3.1.1 Betalingsrække for investeringen 

Nedenfor fremgår betalingsrækken for investeringen, hvor i den forventede omsætningen er indsat på plus 

siden, og omkostningerne er sat på minus siden. Balancen er det indtjeningsbidrag der føres tilbage i år 0, 

ved en investering i år 0 på 20 mio. kr. 

 

10.3.1.2 Beregning via kapitalværdimetoden 

Investeringens kapitalværdi kan beregnes på følgende måde: K 0  =  K n  x  (1+r)-n  

K 0  =  kapitalen der indsættes           

K n  =  kapitalen ved udbetaling  

r   =  rentefoden som decimaltal  

n  =   antal år  

K0 = -20.000.000 - (1.300.000.)*(1+0,10)-1 + 0,0 (1+0,10)-2 + 4.700.000 *(1+0,10)-3 + 7.000.000 *(1+0,10)-4 + 
10.000.000 *(1+0,10)-5 + 15.000.000 *(1+0,10)-6 + 20.000.000 *(1+0,10)-7 + 20.000.000 *(1+0,10)-8 + 
15.000.000*(1+0,10)-9 + 10.000.000 *(1+0,10)-10 = 31.616.985108  
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Kapitalværdien er positiv, hvilket er en af forudsætningerne for at investeringen er fordelagtig. Denne posi-

tive kapitalværdi, også kaldet nutidsværdien, betyder at investorerne ved at gennemføre real investering 

opnår den samme forretning af kapitalen, som i finansinvestering og at investorerne derudover kan foreta-

ge et eller flere uddrag.109 

Det kan konkluderes, at investeringen er fordelagtig. Investeringens fordelagtighed konkluderes på bag-

grund af det budgetterede indtjeningsbidrag i relations til produktets PLC-kurve, som konsekvens af den 

forventede vækst i markedet. Dette sammenholdes med den samlede fordel ved investeringen.110  Det er 

derfor fordelagtigt at investere i anlægget til Audi A3 cabriolet på det kinesiske marked, forudsat at B&O fø-

rer aktivt budget og de forventede indtjeningsbidrag opnås. 

11 Konklusion  

B&O’s seneste 5 års resultater viste først forbedrede resultater, men det sidste år forringes væsentligt pga. 

faldende indtjening og stigende omkostninger. Automotive har dog bidraget positivt til årets resultat i form 

af en kraftig vækst i nettoomsætningen i de seneste 5 år. Automotive er luksusanlæg til enkelte bilmærker, 

hvorved bilsalgsudviklingen er afgørende for B&O’s salg af Automotive. Markedsudviklingen for bilsalget i 

Danmark er steget med 7 % fra 2012 til 2013 på trods af fortsat forsigtighed med privatforbruget. Stignin-

gen skyldes hovedsageligt salg af små økonomiske biler. Ved analysen af det kinesiske marked viste der sig 

et stort vækst potentiale, da Kina har den største udvikling i verden. Købekraften hos de 10 % rigeste kine-

sere er stor, og et forkast på 2030 viste at disse 10 % udgjorde 140 mio. kinesere. Derudover oplever Kina 

en urbanisering og den kinesiske regering investerer i infrastruktur, hvilket kan medføre større salg af min-

dre biler. I Danmark har der været stigende efterspørgsel efter små økonomiske biler, hvilket kan overføres 

til det kinesiske marked, hvor bilsalget hos enkelte bilproducenter har været rekord høje. 

Markedet for Automotive er defineret til at være differentieret oligopol ud fra at der er 5 større konkurren-

ter og Automotive er et luksusprodukt, hvor køber har præference ud fra købemotivet Veblen og dækker 

de øverste behov i Maslows behovspyramide. Det skal dog bemærkes at der er tale om B2B, hvor bilfor-

handlerne har stor forhandlingskraft grundet B&O’s afhængighed af deres salg og aftalevilkår. B&O udvikler 

hele tiden deres produkter og dette gælder også Automotive. Deres nye produkt, Automotive til Audi A3 

cabriolet, befinder sig på et ikke modent marked, når det skal sælges til Kina. Ved en prisoptimering på det-

te produkt viser der sig en optimal pris på 12.172 kr. og 3.994 stk. Når Automotive til Audi A3 cabriolet in-

                                                 
109

 Lynggaard inv., 2008 
110

 Bilag 16 – SWOT-analyse 
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troduceres på det kinesiske marked vil der de første år være et negativt indtjeningsbidrag pga. ”sunk cost”, 

hvorefter der ved aktiv budgettering vil medfører et forventet stigende indtjeningsbidrag. Dette indtje-

ningsbidrag vil i forbindelse med en investering medfører at det godt kan betale sig at investere i Automoti-

ve til Audi A3 cabriolet på det kinesiske marked, også set i et samfundsøkonomisk perspektiv pga. urbanise-

ringen og velstandsudviklingen i Kina. Automotives positive udvikling og større salg vil alt andet end lige ha-

ve en positiv indvirkning på B&O’s resultat, men kan ikke nødvendigvis modvirke B&O’s negative resultater 

i andre produktkategorier og dermed skabe samlet overskud. 
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