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2 Indledning - LDP 

Med dette eksamensprojekt vil vi afrunde HD studiets 1 del. Vi vil tage udgangspunkt i nogle af de teorier 

og modeller, som vi har arbejdet med gennem undervisningen. Projektet er udarbejdet som et case studie 

omkring virksomheden Bang og Olufsen også omtalt som B&O, vores betragtninger vil tage udgangspunkt i 

et erhvervsøkonomisk perspektiv.  

Indledningsvis kommer vi med en beskrivelse af virksomhedens oprindelse / historie, hvorefter vi præsen-

terer vores problemstilling og vores konkrete problemformulering.  

B&O er en dansk virksomhed, der designer, producerer og markedsfører High-end produkter, herunder 

musikanlæg, højtalere, fjernsynsapparater, som kombinerer ny teknologi med design, kvalitet og bruger-

venlighed1 

 

Figur 1 – Forretningsområder Kilde: Årsrapporten 2012/2013 

 

B&O beskæftiger sig med salg til “Business-to-Business” og “Business to Consumer”.  

B2B koncepterne er målrettet indenfor Automotiv og Icepower. Automotiv er lydsystemer til bilindustrien i 

den dyrere ende, hvor de har kunder fra Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes.  Icepower er en afdeling, 

som producerer forstærkerenheder også til bilindustrien. 

B2C konceptet er det gamle og anerkendte koncept, hvor der sælges AV og B&O Play med sidste nye tekno-

logi og brugervenlighed samt design, som er anerkendt verden over. 

Hvor B2B marked primært er koncentreret omkring Europa, er B2C markedet placeret rundt om i hele ver-

den, dog har B&O koncentreret kræfter på ekspansion på det kinesiske marked, og neddrosler i Europa2.  

 

                                                

1
 http://da.wikipedia.org/wiki/Bang_%26_Olufsen 

2
 http://www.business.dk/detailhandel/bo-bossen-markant-haardere-marked-end-forventet 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fjernsyn
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I dag ser koncernen således ud: 

 

Figur 2 – Overordnet selskabsstruktur for B&O. Kilde: Fra årsrapport 2012/2013 side 6. 

 

B&O havde i 2012/13 en omsætning på 2,8 milliarder kroner og har i dag 2.036 fuldtidsansatte3  

Virksomhedens strategiplan er overordnet udtrykt i 3 ord ”LEANER, FASTER, STRONGER”, som skal sikre at4; 

 Omsætningen øges fra 2,8 til 8-10 mia. (2011 – 2017) 

 Øget fokus på lyd og akustik 

 Forhandlernetværk skal have øget kundefokus 

 Øget antal af B1 butikker i udviklingsmarkederne 

 Skabe værdi for eksisterende partner (Automotiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3
 Fra årsrapport 2012/2013 side 8 

4
 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=5419&zoneid=3 
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3 B&O´s historie - LDP 

Aktieselskabet Bang og Olufsen blev grundlagt 17. november 1925 af to unge ingeniørstuderende Svend 

Olufsen og Peter Bang på Svend´s fædrene gård Kvistrup. Det, der i starten skabte succes i virksomheden 

var opfindelse af Eliminatoren – den skulle eliminere alle de dyre radiobatterier som datidens radioer var 

drevet af. Eliminatoren blev forbindelsen mellem lysnettet og radioen. Arbejdsfordelingen var klar, Peter 

Bang opfandt apparaterne, og Svend Olufsen sørgede for, at de bliver solgt.  

 

Figur 3 - B&O´s grundlægger. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=kojdbzw2aho 

 

I 1927 var virksomheden oppe på 30 mand, og en ny fabrik blev opført. Efter 7 år var der over 100 ansatte. 

Og i slutningen af 30’erne var der 300 ansatte. I starten kostede en radio med ”knap valg” mere end 1 års 

indtægt.  

Peter Bang præsenterede i 1950 det første B&O fjernsyn i Forum. Prisen for den første ”Modtager”, som 

man kaldte fjernsynet, var kr. 4.000,- der blev kun solgt ca. 100 stk. Samme år fik fabrikken besøg af Kong 

Frederik den 9. i anledning af B&O`s 25 års jubilæum. Svend dør i 1951 og Peter i 1957. 1952 var det første 

B&O fjernsyn på markedet. Væksten i fjernsyn eksploderede i 50érne og toppede i 60’erne, hvor B&O be-

gyndte at eksportere. Der var nu 27 fabrikker i Danmark. I begyndelsen af 70’erne var der kun 3 fabrikker 

tilbage i Danmark, B&O, Arena og Eltra. I 1975 fejrede 50 års jubilæum, alle 3000 medarbejdere modtog en 

BEOLIT radio designet af Jacob Jensen. I starten af 80’erne var der kun B&O tilbage som TV- og radiofabrik i 

Danmark.  

B&O er kendt i dag i hele verden for sit eksklusive design og er et Dansk ikon inden for design. Men sådan 

var det ikke i starten, i starten var radioerne ”for grimme”, gammeldags og klodsede. Designet var lavet af 

bygnings- og modelkonstruktører og fik megen kritik. Dette ændres, da B&O inddragede designere. Den 

største ændring skete nok i 1958, da arkitekt Ib Fabiansen, præsenterer B&O udstyr i reolsystemet Modular 

System for bestyrelsen, som straks satte det i produktion, og med det nye design fik B&O et gennembrud til 

udlandet.  

Alle var klar over, at det tekniske i produktionen af radio og TV stort set var ens i hele verden, så hvis B&O 

skulle overleve måtte de fokusere på udsenet.  

Det blev et vendepunkt, da Jacob Jensen og B&O indledte et samarbejde i 1965, de fik gennembrud med 

BEOmaster 5000, på verdensmarked og det gode samarbejde fortsatte i de næste 27 år.  

Op igennem 70’erne og 80 ’erne blev B&O verdenskendt for deres design. Som Jacob Jensen udtaler ”som 

bekendt lukker alle øvrige radio og fjernsynsfabrikker i Danmark, fordi de alle troede at det drejede sig om 

at lave radio og fjernsyn, men det gør det ikke, alle kan lave radio og fjernsyn – det er ikke svært at lave, det 
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bliver lavet over hele verden. Det handler om at tilføre produktet en oplevet værdi, der er så stor at det fan-

ger interessen – folk vil gerne kigge på det, folk vil gerne røre ved det – folk vil gerne lege med det”. 5 

 

I dag er der 2000 ansatte i Struer og B&O omsætter for 2,8 mia6. Virksomheden har to kerneforretningsom-

råder. Privatkundeområdet, består primært af AV og BEOPLAY og Erhvervskundeområdet, som består af 

automotiv og ICE-power.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5
 Historien om Bang & Olufsen, før nu og måske i frremtiden. Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=kojdbzw2aho 

6 
Årsrapport 2012/13
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4 Opgavens opbygning - Alle 
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5 Problemfelt - Alle 

B&O er en hæderkronet gammel dansk virksomhed, som i mange år har været førende i produktion og salg 

af eksklusivt Hi-fi i luksusklassen med fokus på design, god akustik, enkel og fleksibel betjening. B&O´s pro-

dukter henvender sig til en udvalgt skare af ”det bedre borgerskab” primært til dem der har ”kassen”. 

Årene med Finanskrisen har ramt B&O hårdt økonomisk.  Det så ellers lyst ud i regnskabsåret 06/07, hvor 

B&O havde en nettoomsætning på omkring 4,3 mia. og et resultat af primær drift på godt 500 mio. Men 

det fik Finanskrisen sat en brat stopper for, hvilket ses tydeligt i regnskabet 08/09, hvor nettoomsætningen 

faldt til 2,8 mia. og et negativt resultat for primær drift på knap 500 mio. kr. 7 

Nogle af de tiltag B&O har foretaget for at komme gennem Finanskrisen, har blandt andet været at målret-

te investeringer i innovativ produktudvikling. Dette har afstedkommet en ny produktserie af radio og tv ud-

styr, B&O Play, som er et billigere produkt end det nuværende produktsortiment. Foruden de nyudviklede 

substituerende produkter, er der også kommet en ny produktgruppe, med høretelefoner, der passer til Ap-

pels produkter, IPAD og IPHONE. Ligeledes har de indgået samarbejde med udenlandske samarbejdspartne-

re samt op startet salg via E-handel. 

Det ses sjældent, at en kendt og velrenommeret virksomhed, der er anerkendt for at producere luksusvarer 

i den dyrere ende, satser på nye forretningsområder, og lancerer nye og forholdsvis billigere, substitueren-

de produkter, som vi må anse Play serien for at være.  

Play serien henvender sig primært til det yngre kundesegment med nyudviklet trådløs teknologi og tilpasset 

sig den digitale musikverden. 

 Det undrer os derfor og giver os anledning til at spørge;  

5.1 Problemformulering 

I dette projekt ønskes det at verificere, om det er den rigtige strategi at have 2 produktlinjer, og hvilke 

konsekvenser det har for forretningen B&O. Hvilke andre tiltag kan have positiv effekt på resultatet?   

5.2 Undersøgelsesspørgsmål 

For at bidrage til afklaring af vores problemformulering har vi valgt følgende konkrete undersøgelses-

spørgsmål: 

 Hvordan har den økonomiske situation for B&O udviklet sig (2005-2013)?  

 Hvad har effekten været for B&O at markedsføre Play serien? 

 Hvilken betydning vil B&O`s strategi få for forhandlerne?  

 Vil den nye Play serie sikre B&O fremtidig langsigtet vækst?  

 Vil den nye Play serie rykke rundt på salget af produkter?  

                                                

7
 B&O Regnskabet 08/09 (nøgletalsoversigt for 06/07) 
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5.3 Afgrænsning 

Vi afgrænser i vores rapport de strategiske analyser, Porters Five Forces, og Porters Generiske Strategier 

samt Ansoffs Vækstmatrice til at omhandle B&O´s ene segment, B2C, business–to-Consumer. I dette seg-

ment indgår B&O´s AV produkter og B&O Play serien. 

I vores PEST analyse kigger vi på samfundet og verdenen som helhed og har alle B&O´s produktgrupper in-

volveret i vores analyse. 

Vi har valgt at analysere på B2C segmentet, da dette omhandler den største omsætning med 1.649 millio-

ner i regnskab 2012/2013 og fordi B2C har størst vækst i B&O og viste i 2012/2013 en positiv udvikling. 

Desuden er B2C det område B&O har størst forretningsudvikling på og med øget fokus på produktudvikling, 

markedsudvikling og salgsudvikling. 

I vores regnskabsanalyse har vi alle B&O´s segmenter med. Regnskabsanalysen er afgrænset til at være 

bygget op omkring Lars F modellen.  

Vi valgt at analysere på regnskaberne 2005/06 – 2012/13, dette fortæller om: 

 B&O før krisen  

 B&O under krisen  

 B&O´s nye strategi 

 

Der ud over har vi koncentreret os mest om Danmark og BRIK landene i vores analyser af markeder, og det 

er begrænset til de materialer, der er tilgængelige på diverse medier og biblioteker.  

Da vi ikke har noget kendskab til omkostninger og andre simuleringer internt, har vi i investering og finasie-

ring samt pris- og mængdeoptimering gjort brug af fiktive tal.  
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6 Metode - Alle 

Vi vil med dette afsnit redegøre for de teorier og metoder, som anvendes i rapporten. Selve rapporten er 
baseret på kvantitative data, der er derfor ikke indsamlet data på egen hånd, men kun brugt data fra DST 
og andre databaser.  

Analysedelen i rapporten er opbygget efter nedenstående:  

 

Figur 5 - Rapportens analytiske opbygning 

Regnskabsanalysen skal bidrage til at få indsigt i B&O´s økonomiske situation, herunder udvikling og bag-

grunden for ledelsens strategiske dispositioner. Ligeledes kan analysen give en indikation af den forventede 

fremtidige udvikling. Regnskabsanalysen er begrænset til, hvad der er offentlig tilgængeligt, så som årsrap-

porter. Selve analysen omfatter en beregning af nøgletal ud fra de i regnskabet dokumenterede poster. 

For at sikre, at vi kommer omkring de vigtigste forhold i regnskabet, vælger vi at arbejde med LARS F mo-

dellen. Denne analyse vil have til formål at lave en struktureret analyse af den finansielle situation hos B&O. 

Analysen vil give os et bredere perspektiv, end hvis vi kun så på rentabilitets nøgletal. 

 

Arbejdsgangen i udarbejdelse af regnskabsanalysen følger nedenstående model:  

 

Figur 6 - Regnskabsanalysens opbygning 

Regnskabsanalyse 
og dataanalyse 

Strategiske 
analyse 

*Intern- og eksterneanalyse 

*SWOT 

*Emergente strategier 

Optimeringsanalyse  
*Pris- og mængdeoptimering 

*Investerings- og    

  finansieringsanalyse 

*Priskrydselasticitet 

 

Indsamling af regnskaber og andet materiale til analyse 

Opstilling og tilretning af regnskaber i Excel for analyse 

Beregning af nøgletal  

Indsæt kurver 

Vurdering  af den økonomiske situation og udvikling 

Delkonklusion 
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Udarbejdelse af en strategisk analyse har til formål at vurdere B&O´s aktuelle strategiske position i marke-

det, hvilke udviklingsmuligheder, der kan forelægge fremadrettet. 

 

Figur 7 - Strategisk arbejdsmodel Kilde: Egen tilvirkning 

Ansoff´s vækstmatrice vil blive brugt til at anskueliggøre de potentielle vækstmuligheder, der er i B&O og 

er den interne analyse af B&O, der vil blive taget udgangspunkt i de oplysninger, der er tilgængelige rundt 

på diverse websites og i bøger.  

PEST analysens formål er, at afdække de forhold i samfundet, som kan påvirke B&O, og som ledelsen skal 

inddrage i den strategiske plan fremadrettet.  

Porters Five Forces´ formål er, at afdække de konkurrencemæssige forhold i branchen samt analysere, hvor 

stærk en position B&O har. 

Porters Generiske Strategier anvendes til at fastlægge B&O’s konkurrencestrategi for at kunne besvare, om 

de to produktlinjer har haft succes overfor konkurrenterne. 

For at sammenfatte resultaterne fra den intern- og de eksterne analyser udarbejdes en SWOT analyse, som 

har til formål at give et struktureret overblik over B&O´s styrker (Strengths) og svaghed (Weaknesses) samt 

muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). Styrker og svagheder beskriver interne situationer, og 

hvordan de påvirker B&O. Muligheder og trusler er udefra kommende og giver et billede af, hvordan eks-

terne faktorer kan påvirke B&O. 

Med udgangspunkt i, at verden i dag er præget af forandringer i et hastigt stigende tempo end tidligere, 

sætter det krav til, at virksomhedernes omstillingsparathed øges. Det gælder ikke bare hos medarbejderne 

på ”gulvet”, men sætter også krav til, at virksomhedernes ledelse sikre, at deres strategi ikke er fastlåst, 

men afspejler den dynamik, der er i samfundet og forandringsaggressivitet, der er i omverdenen.  

B&O kan med fordel anvende principperne i Emergent strategier, hvor en af fortalerne for disse er, Henry 

Mintzberg8. Mintzberg er af den opfattelse, at omgivelserne indeholder så mange usikkerhedsfaktorer, at 

det er umuligt at udarbejde, langsigtede strategier og følge dem. Mintzberg har derfor opdelt strategier i 5 

                                                

8
 http://www.lederweb.dk/Strategi/Organisationsudvikling/Artikel/84450/Strategi-ifolge-Mintzberg 
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syn, som kaldes de 5 P’er, og som skal være udgangspunkt for strategierne, plan, ploy, pattern, position og 

perspektiv. Vi vil benytte teorien i forhold til B&O´s fremtidige strategiske planlægning for at vurdere og 

handle strategisk i en hastig foranderlig verden. 

Vi vil med en regressionsanalyse undersøge sammenhængen mellem en afhængig variabel (også kaldet re-

sponsvariabel eller endogen variabel) og andre specificerede uafhængige variable (også kaldet baggrunds-

variable eller eksogene variable). Når modellen er fastlagt, kan modellen i sig selv give indsigt i de dybere-

liggende faktorer bag variablernes sammenhæng. 

I relation til B&O vil vi se på, om der er sammenhæng mellem salg fra tv virksomheder og bruttoindkomst, 

så dette ikke bare er en påstand i projektet. 

Gevinstmaksimering - Når B&O skal forbedre sin økonomi, er der mange håndtag, man kan dreje på. Et af 

de ikke uvæsentlige håndtag er gevinstmaksimeringsprincippet, hvor der er alternative handlingsmulighe-

der og dermed en mulighed for at optimere sin økonomi.  

Det er væsentligt at få fastlagt, hvilken markeds-/konkurrenceform man arbejder under for at kunne an-

vende den rigtige beregningsmodel. 

 

Figur 8 - Konkurrenceformer Kilde: http://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/konkurrenceformer 

Når man i driftsteoretisk sammenhæng snakker optimeringsmetoder nævnes typisk 3 metoder; totalmeto-

de, gennemsnitsmetode og grænsemetode. Vi har valgt at tage udgangspunkt i grænsemetoden, da den vi-

ser meromsætningen og meromkostningen pr. ekstra solgt enhed og dermed netop det punkt, hvor vi får 

det bedste dækningsbidrag. 

Vi vil opstille fiktive situationer for optimering, da det ikke umiddelbart er muligt at arbejde med aktuelle og 

konkrete tal. 

Teorien beskriver, at der vil opstå efterspørgselsmæssig afhængighed ved at efterspørgslen på en vare vil 

påvirkes af prisændringen på en anden vare. Når vi snakker priskrydselasticitet, så måler man på den relati-

ve ændring i mængden på den ene vare divideret med den relative ændring i prisen på den anden vare. Ved 

priskrydselasticitet sondres ligeledes mellem substituerende vare og komplementar vare9.  

                                                

9
 Peter Lynggaard, driftsøkonomi 7 udgave, side 248 

http://da.wikipedia.org/wiki/Variabel
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Vi vil se på substitution, hvorved det gælder, at når prisen stiger på den ene vare, vil efterspørgsel efter den 

anden vare stige. Retningen angives af et positivt fortegn og styrken angives af elasticitetens størrelse10. 

Vi vil i relation til B&O se på, om der er risiko for, at der indenfor B&O´s egen forretning kan ske en substi-

tution. 

Når B&O skal ud og investere, er det vigtigt at kortlægge, hvorvidt investeringen ”kan svare sig”. Når der 

skal ses på, om en investering er fordelagtig, tages der udgangspunkt i 2 principper.  

Fundamentalprincip 1 og Fundamentalprincip 2, som vil blive brugt til at analysere om de udvalgte løsnin-

ger er fordelagtige. Analysen vil blive foretaget i den tænkte situation med opstillede forudsætninger, idet 

vi ikke har de reelle data til rådighed. Investerings analysen vil blive brugt til at kunne vurdere, om en ny in-

vestering for B&O kunne være en god løsning i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

10
 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard udg. 7 s. 240- 249 
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7 Regnskabsanalyse - TV 

En regnskabsanalyse er, når en virksomhed foretager en systematisk undersøgelse af virksomhedens regn-

skaber. Dette er med til at få et bedre overblik over virksomhedens økonomiske situation. 

I det enkelte regnskab kan det være svært at se, hvor fremgangen eller tilbagegangen reelt ligger, men ved 

hjælp af regnskabsanalysen synliggøres nogle tendenser, som ikke direkte kan aflæses af de faktiske tal, der 

figurerer i resultatopgørelsen og balancen. 

Regnskabsanalysen er baseret på en række nøgletal. Nøgletal er beregnet ud fra poster i virksomhedens re-

sultatopgørelse og balance. Formålet med en regnskabsanalyse er, at finde forklaringer og årsager til det 

niveau eller den udvikling, nøgletallene viser. 

 

En regnskabsanalyse bør bestå af minimum en rentabilitetsanalyse. Men for at uddybe og fortolke kan man 

analysere på flere områder som: 

 Indtjeningsevnen 

 Kapitaltilpasningsevnen 

 Balancestrukturen 

For at sikre, at vi kommer omkring de vigtigste forhold i regnskabet, vælger vi at arbejde med LARS F mo-

dellen. Denne analyse vil have til formål at lave en struktureret analyse af den finansielle situation hos B&O. 

Denne analyse vil give os et bredere perspektiv, end hvis vi kun så på rentabilitets nøgletal. 

Lars F modellen står for: 

 (L)ikviditet (kapitalfremskaffelse og anvendelse) 

 (A)ktivitet (vurdering af aktiver. Sammenligninger med andre i 

branchen) 

 (R)entabilitet (afkast af det investerede og tilpasning af omk. i for-

hold til indtjeningen)  

 (S)oliditet (finansiel og driftsmæssig risiko) 

 (F)aresignaler (ting som umiddelbart ikke fremgår af regnskabet) 

Vi har valgt at se på 3 faser igennem de sidste 8 år. 

B&O før krisen  

B&O i krisen  

B&O´s nye strategi 

7.1 Likviditet 

 

Figur 9 - Balancestruktur Kilde: Egen tilvirkning 

B&O havde før krisen rigtig godt gang i både udvikling af nye kvalitetsprodukter, omsætningen steg, og der 

var ingen grænser for ambitionerne ud i fremtiden. 

I 2005 havde B&O sin første produktlancering indenfor lyd til biler, hvor de første Audi A8 rullede af samle-
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båndet med B&O Avance sound system. Dette markerede en milepæl i et nyt vigtigt forretningsområde for 

B&O. 

I 2006-2007 buldrede B&O resultater stadig frem. Koncernen leverede en række nye kvalitetsprodukter og 

især på det Automotive segment steg omsætningen markant, og dette var næsten på alle markeder, både i 

Norden, i Europa og i Østen. B&O har i disse år en likviditetsgrad over 100, hvilket må betegnes som at væ-

re en sund virksomhed. En likviditetsgrad på 100 betyder, at de likvide midler lige netop svarer til den kort-

fristede gæld. Jo højere over 100, jo mere sikker er virksomheden på at kunne betale den forfaldne gæld og 

være i stand til at udnytte muligheden for kontantrabatter11. 

Men så kom krisen, og dette kunne mærkes i B&O. I regnskabet 2007/2008 havde B&O en omsætningstil-

bagegang på 183 mio. Dette var en tilbagegang på de 3 største markeder, og det var indenfor AV-

forretningen, som er B&O´s største indtjeningskilde. Koncernens største vækst dette år kom fra lande uden-

for Europa, og især var der fremgang på det Automotive segment. Dog ikke nok fremgang til vækst i hele 

koncernen. 

2008/2009 samt 2009/2010 er nogle særdeles hårde år for B&O. Omsætningen falder yderligere, og likvidi-

tetsgraden falder til under 100, hvilket ikke er godt. 

Tilbagegangen kunne direkte henføres til omsætningstilbagegang i Danmark, Tyskland og Storbritannien. 

B&O begynder at opbygge varebeholdningen med nye produkter, omsætningen stiger lidt igen, og de for-

længer kredittiden for deres debitorer. Dette gør, at likviditetsgraden falder yderligere. 

Soliditetsgraden viser dog i hele perioden, at B&O trods kampe er en økonomisk solid virksomhed. 

Soliditetsgraden viser, at selvom B&O skulle miste 60% af sine aktiver, ville de stadig være i stand til at be-

tale alle kreditorer fuldt ud.  

7.2 Aktivitet 

Krisen betyder, at B&O må tænke i nye baner. August 2011 fremlægger B&O sin nye strategiproces ”Leaner, 

Faster, Stronger”, som indebærer væsentlige strategiske forandringer. 

Januar 2012 offentliggør B&O, at de lancerer 3 nye produkter på CES i Las Vegas, heriblandt subbrandet 

B&O PLAY. 

 

B&O PLAY er skabt for at tiltrække nye potentielle kunder. Første produkt i PLAY-serien er et bærbart mu-

siksystem, som anvender Apples Airplay-teknologi, og som kan bruges til trådløs afspilning fra IPod, IPad, 

IPhone, Mac og PC. Ligeledes bliver Beovision og Beolab lanceret i samme show. 

Med Play serien bevæger B&O sig væk fra et marked med meget få konkurrenter til at være på et marked 

med rigtig mange konkurrenter. 

 

B&O har som de tætteste konkurrenter på AV haft tyske Loewe, som gik i betalingsstandsning tidligere i 

2014. Men med B&O Play får de konkurrenter som SONOS, Linn, Hartmann Kardon m.fl., som alle arbejder 

med design og lyd. 

B&O er stærke indenfor segmentet Automotive, mens Icepower segmentet er påvirket af en generel af-

matning i det globale forbrugerelektroniksegment. 

                                                

11
 Økonomisk styring og virksomhedsanalyse af Søren Holm Rasmussen m.fl 



18 

 

 

Figur 10 - Segmentopdelt omsætning Kilde: B&O årsregnskab 2012/2013 s.16 

I 2012/2013 lancerer B&O nye lydsystemer til alle deres 4 samarbejdspartnere Aston Martin, Audi, BMW 

samt Mercedes Benz. B&O indgår aftale med virksomheden Shreyans, som bliver B&O´s nye masterdealer i 

Indien, og herved har koncernen sikret sig et godt fundament for øget vækst på det indiske marked. 

For at styrke positionen på det kinesiske marked overtog B&O 1. januar 2012 4 butikker i Hong Kong og 2 

butikker i det sydlige Kina. I 2012/2013 kunne B&O så se effekten af aktiviteterne fra 2012. Lukning af en 

masse butikker, samt overtagelse af nye vil altid på den korte bane give negative resultater, da dette er en 

bekostelig affære.  

Dog er B&O´s strategi ikke kortsigtet, men langsigtet og dette må formodes at have været forventeligt, at 

have denne effekt. De positive ting, man skal bemærke er, at omstruktureringen af forhandlernettet er i 

gang, og der er ekspansion i Kina. 

7.3 Rentabilitet 

 

Figur 11 - Rentabilitet ifølge B&O´s årsregnskaber 2005—2013 Kilde: B&O årsregnskaber 2005-2013 

En Rentabilitetsanalyse består i, at måle en virksomheds hidtidige evne til at forrente den investerede kapi-

tal i fortiden med henblik på at udforme en prognose for den fremtidige rentabilitet. Rentabiliteten i B&O 

har været på rutsjetur set over en 10 årig periode. Før finanskrisen var B&O en god forretning at investere i. 

 

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden steg i perioden fra 2005 til 2007 fra 20% til 23%, hvilket er en rigtig god investering. En 

alternativ investering kunne være i obligationer, som kunne ligge omkring de 5%. Sammenlignet med, om 

det er en god investering, skal der dog medtages en noget højere risikorente, da aktier normalt er noget 

mere risikable end obligationer, hvilket også viser sig i årene efter.  

I 2008/2009 var afkastningsgraden på -20,6 % og egenkapitalens forrentning på -25,8%, hvilket skyldes fi-

nanskrisen som gjorde, at omsætningen faldt. Der var især salgsnedgang på de europæiske markeder, da 

folks købekraft faldt kraftigt. B&O havde også i denne tid svært ved at få produceret nye produkter, og som 
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de skriver i deres årsrapport 2008/09, skal 25 % af salget gerne bestå af nye produkter defineret som salg 

de første 12 måneder.  

Overskudsgrad 

Virksomhedens overskudsgrad viser, hvor god virksomheden er til at tilpasse sine omkostninger til indtæg-

terne. Det kan man se, at B&O har kæmpet med de senere år. B&O har lukket en del af deres butikker og 

dermed fået en negativ omsætningseffekt på 130 mio. De har overtaget masterdealers, som ligeledes 

skønnes, at have haft negativ omsætningseffekt på 100 mio. Deres omkostninger er ikke faldet i takt med 

omsætningen. Specielt er det de særlige udviklingsomkostninger, som er steget, men det må formodes, at 

B&O forventer at få noget ud af den investering i fremtiden. 

 

I 2009-2012 får B&O igen lidt styr på forretningen og har fået tilrettet omkostningerne til den lavere om-

sætning, og tallene begynder at blive positive igen.  

 

Den sidste ledelsesberetning fra 2012/2013 var det år med fremskridt på det strategiske plan, men dog 

med utilfredsstillende finansielle resultater12.  

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens kapitaltilpasningsevne. I virkelighedens verden ople-

ver virksomheder ofte, at det i krisetider er svært at reducere mængden af aktiver i samme grad som om-

sætningen, og det er derfor ofte et tegn på god ledelse, hvis aktivernes omsætningshastighed fastholdes i 

perioder med faldende omsætning. Dette har B&O formået igennem hele krisen. 

Gældsrenten 

Gældsrenten også kaldet fremmedkapitalens forrentning viser, hvor meget der i gennemsnit er betalt i ren-

ter for den lånte kapital også kaldet gæld. 

Rentemarginalen er forskellen mellem afkastningsgraden og gældsrenten. Jo større positiv rentemarginal, 

jo mere tjener egenkapitalen på fremmedkapitalen (gæld). Hvis afkastningsgraden er mindre end gældsren-

ten, er rentemarginalen negativ, hvilket betyder, at egenkapitalen taber på at låne. 

Gennem årene i B&O er der både tjent og tabt. Renten har i mange år ligget på et meget lavt niveau, så i 

2008/2009 ville investorerne havde gjort klogest i at sætte pengene i banken, trods lav rente, da B&O hav-

de minus tal i egenkapitalens forrentning. 

 

 

 

 

 

 

                                                

12
 http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investor/AR2012-13_DK_new.pdf s.3 

http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investor/AR2012-13_DK_new.pdf
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Egenkapitalens forrentning 

 

Figur 12 - Resultat og egenkapitals forrentning Kilde: Egen tilvirkning. 

Egenkapitalens forretning er blevet så dårlig på grund af dårlige resultater i en årrække samt en kapitalud-

videlse i 2008/2009, hvor egenkapitalen før krisen var oppe på 21,6% i 2006/2007. Derefter er det gået 

stødt ned af. Efter krisen har B&O ikke lignet en investering, aktionærerne har været særlig glade for, da 

den har været i minus et par år. Den er i plus igen i 2010/2011 og i 2011/12, men i 2013 er den igen i minus. 

Omsætningen har været lavere grundet omstrukturering og lukning af butikker i Europa, hvilket har givet 

manglende omsætning. De særlige omkostningerne har derimod været større, og det giver udslag i et dår-

ligt resultat. Dette må formodes at være den langsigtede strategi, hvor B&O formentlig gør sig klar til, at de 

igen skal være en god forretning for deres investorer. Da egenkapitalens forrentning siger noget om, hvor-

dan den investerede kapital forrentes. 

Gearing 

Da B&O’s gearing ligger så lavt, og egenkapitalens forretning ikke er særlig høj, kunne man godt have udbe-

talt noget af egenkapitalen til investorerne, fordi de kunne investere i noget med en højere forretning. Der 

kunne på grund af udbetaling af egenkapital blive mangel på kapital, men der kunne man overveje at opta-

ge noget mere fremmedkapital. Der har hele tiden været en lav gearing, men det er som sådan ikke dårligt, 

da det derimod kan være en fin ting, når bare forrentningen er høj, som den var inden finanskrisen. Det gi-

ver en større risiko, og den kapital kunne måske være brugt bedre til andre investeringer, og investorerne 

ville nok godt være villige til at tage den større risiko.  
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Indtjeningsevnen 

 

Figur 13 - Omsætning og omkostninger Kilde: Egen tilvirkning. 

Udviklingen i indtjeningsevnen findes i indekstallene13. Udviklingen i omsætningen sammenholdt med ud-

viklingen i omkostningerne. 

Den store udvikling på omsætningen i årene 2013-2008 har der ikke været. Index har ligget jævnt dog med 

en lille stigning i 2011/2012. Det er tydeligt at se, at krisen har sin påvirkning af salget i 2008, hvor index 

falder fra 97 til 66. 

B&O har heldigvis været hurtige til at justere både produktionsomkostninger og administrationsomkostnin-

ger, som i samme periode tager en dyk ned. 

De omkostninger, som har været de svære at styre har været de særlige omkostninger, hvor der ligger 

mange ekstraordinære omkostninger, såsom fratrædelsesgodtgørelse og udviklingsomkostninger.  

Niveauet har ligget jævnt siden 2009, men i 2012/2013 fortages der organisatoriske ændringer, omstruktu-

rering af forhandlernetværk samt omstrukturering af den europæiske salgsorganisation som påvirker disse 

omkostninger. Herudover etableres salgskontor i Shanghai. Der laves egen distribution og etableres salgs-

organisation af B&O PLAY. 

Bevist omkostningsstruktur påvirker hermed indtjeningsevnen, så denne bliver negativ i 2012/2013.   

Ligeledes påvirker dette kapitaltilpasningsevnen i 2012/2013, da B&O vælger en lagernedskrivning på 22 

mio. som primært vedrører ældre AV produkter14. 

                                                

13
 Se bilag 7 - Regnskabsanalysen. 

14
 http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investor/AR2012-13_DK_new.pdf 
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7.4 Soliditet 

 

Figur 14 - Kapitalstruktur Kilde: Egen tilvirkning 

B&O har en soliditetsgrad på 60. 

En soliditetsgrad mellem 30-50 er passende for en virksomhed i vækst, der optimerer og investerer i nye og 

forbedrende drift tiltag, som B&O gør. B&O har en høj grad af selvfinansiering og er dermed mindre risiko-

følsomme overfor rentestigninger/rentefald og udsving på det finansielle marked. Anlægsaktiverne er i pe-

rioden steget via opkøb af nye butikker, og egenkapitalen er steget en smule pga. de nye strategiske part-

nerskab med Sparkle Roll Holdings og A Capital China outbound Fund m.fl. Som en del af det strategiske 

partnerskab har Sparkle Rolls og A Capital købt 6,63% og 1,72 % af den eksisterende aktiekapital og dermed 

tilført kapitalforhøjelse.  

B&O bør ikke have problemer med at låne fremmedkapital hos banker og andre finansieringsselskaber, da 

deres soliditetsgrad viser, at de har en god kreditværdighed. 

7.5 Faresignaler 

Som det fremgår af bilag 7 - nøgletalsanalysen og som nævnt i ovenstående afsnit omkring rentabilitet, så 

er B&O i gang med en langsigtet strategisk plan, som nu er på sit 3 år i transitionsfasen ”Leaner, Faster, 

Stronger strategien. 

Hovedfokus i 2013/2014 er, at fortsætte med at bygge en stærk base, som vil forberede B&O til fremtidig 

vækst samtidig med, at der sikres en betydelig forbedring af de økonomiske tal.15 

I analyserne ses det tydeligt, at grundet omstruktureringen fra det europæiske marked til etablering i Kina, 

har B&O nogle store udviklingsomkostninger.  

Grundet lukninger af butikker har det kostet en del på omsætningen, og lanceringen af B&O PLAY har truk-

                                                

15
 http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investor/AR2012-13_DK_new.pdf s.32 

http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investor/AR2012-13_DK_new.pdf
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ket bruttoavancen ned under normalt niveau. Alle disse tiltag har på den korte bane negativ effekt på de 

økonomiske tal. 

B&O har arbejdet intens med at udvikle på det, de er bedst til, nemlig deres kompetencer indenfor akustik, 

design samt godt håndværk, og i 2012/13 lancerede de mange nye og innovative produkter som Beovisi-

on11,Beolab 14 og B&O Play A9. 

 

3. kvartalsregnskab 2013/2014 viser, at B&O´s AV-forretning måske igen er ved at skabe succes. De har 

formået at skabe vellykkede nye produkter og på AV-segmentet er der fremgang på 12%. Måske er B&O 

ved at genvinde successen om, at skabe det de er bedst til, akustik, design, godt håndværk og den magiske 

oplevelse for kunderne. 

Med fokus på AV-segmentet har der ikke været den store udvikling på B&O PLAY, som i 3 kvartals regnskab 

havde en tilbagegang på 25 %16. 

B&O har i mange år været unikke til at skabe den magiske oplevelse, og de har haft meget få konkurrenter 

på markedet, men med B&O PLAY har de bevæget sig ind på et marked med meget mere konkurrence. 

Tallene viser, at med en stigning i AV-segmentet på 12%, kan B&O stadig skabe det unikke for forbrugeren 

og med fokus på denne udvikling, er der stadig et marked for AV-segmentet.  

Segmentet Automotive fortsætter på sikker kurs med en fremgang på 39 mio. Et segment, som er unik for 

B&O, og hvor de står stærkt med deres 4 samarbejdspartnere Aston Martin, Audi, BMW samt Mercedes 

Benz.  Væksten drives fortsat af en kombination af et stigende antal bilmodeller såvel som salgs-og marke-

tingskampagner rettet imod en stigning i take-rates.17  

Strategien med partnerskabet med Sparkle Rolls og A Capital er også på den korte bane en stor omkostning 

for B&O pga. øgede markedsføringsomkostninger og overtagelse af distributionen i Kina. Men på den lange 

bane har de sikre sig en stærk platform for fremtidig vækst på det kinesiske marked med at etablere part-

nerskab med en erfaren luksusvareforhandler i Kina. 

7.6 Delkonklusion 

Før Finanskrisen viste B&O´s årsrapporter fine resultater. De havde en flot omsætning samt en flot bundlin-

je. Ud fra B&O´s årsrapporter ser det ud til, at krisen kom meget uventet. Omsætningen dykkede i årræk-

ken 2007-2010 med 1.5 mio., og driftsresultatet dykkede ligeledes fra at være positiv til at være negativ.  

Dette gav anledning til nye strategier. 

I 2010/11 skete der væsentlige ændringer i bestyrelsen samt i direktionen. I marts 2011 tiltrådte Tue Man-

toni som administrerende direktør. Med disse ændringer lancerede B&O i August 2011 den nye strategi 

”Leaner, Faster, Stronger”. Ændringer, som skulle have til formål at udnytte B&O´s fulde potentiale. Planen 

gik ud på at styrke kompetencer og markedspositionen indenfor ICE-Power og Automotive segmenterne. 

Lancering af nye produktkategorier, som skulle have til formål at tiltrække nye kunder til B&O. Omstruktu-

rering af detailnetværket, fokus på BRIK-landene, samt etablere og trimme organisationen med et globalt 

udsyn. Alle disse tiltag koster på omkostninger, og dette kan også ses på både egenkapital, kapitaltilpas-

ning, samt andre nøgletal i virksomheden. Faldet i omsætningen skyldes blandt andet de mange lukninger 

af butikker i Sydeuropa. Hermed fremkommer den manglende omsætning. 

                                                

16
 http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Interim%20reports/BO_Q3_2013-14_DK.pdf 

17
 http://www.bang-olufsen.com/da/error?aspxerrorpath=/~/media/Files/PDF/Investors/Interim+reports/BO_Q3_2013-14_DK.pdf 
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Udviklingsomkostningerne har været store, da B&O blandt andet har valgt at etablere eget salgskontor i 

Shanghai for at overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina og med et etableret 

partnerskab med Sparkle Roll og Capital har de skabt en stærk platform for vækst i Asien og dermed må der 

formodes at den nye vækst i B&O blandt andet vil komme herfra. B&O har ligeledes lanceret B&O PLAY se-

rien, som de i 2011-2013 havde stor succes med, dog er 3. kvartal 2014 ikke så optimistisk som tidligere. Til 

gengæld lancerede B&O 14. maj 2014 det nye Beo Avant, som der forventes meget af på AV segmentet. 

Ud fra B&O´s årsrapporter og denne analyse kan vi konkludere, at B&O ikke lod sig slå ud af finanskrisen. 

B&O udvikler nye segmenter, lancerer nye produkter, omstrukturer og satser på nye markeder. Måske bli-

ver 2015 året, hvor aktionærerne igen vil få noget ud af deres investering i B&O.  
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8 Regressionsanalyse - SK 

I dette projekt omkring B&O er der flere gange tegnet en sammenhæng mellem salg af B&O produkter og 

den økonomiske tendens i Danmark og andre lande. Dette ønskes undersøgt nærmere for at se, hvor meget 

økonomien betyder for salg af B&O produkter. Da det ikke har været muligt at finde statistik omkring salg 

af B&O produkter, anvendes i stedet salg fra tv virksomheder fra DST.  

  

Figur 15 - Salg fra tv virksomheder. Kilde: DST - bilag 6 

 

Figur 16 - Brutto indkomst. Kilde: DST – bilag 5 

I ovenstående graf ses udviklingen for brutto indkomst og udviklingen i salg fra tv virksomheder. Her kan 

man se, at de begge er stigende i udvikling hen over årene. Fra 2009 til 2010 er der en lidt større udvikling i 

salg fra tv virksomheder, hvilket godt kan have noget at gøre med, at man skiftede tv, da man gik over til 

digitalt tv i 2009. Derfor er udviklingen ikke fortsat på samme måde samtidig med, at der var krise, men el-

lers kan man se, at de to følges godt ad i udvikling. Da det kun var muligt at opnå statistik for salg fra tv 
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virksomheder fra 2009 – 2013, er det begrænset, hvor meget der kan siges om udviklingen pga. den relativt 

lille mængde data til rådighed.    

Ud fra regressionsanalysens, bilag 1 kan vi se, at der er en meget stor sammenhæng mellem bruttoind-

komst og salg fra tv virksomheder. Determinationskoefficienten er 95 %, hvilket vil sige, at 95 % af variatio-

nen i salg fra tv virksomheder kan forklares af bruttoindkomst. Undersøgelsen viser ligeledes, at parame-

terne er statistisk signifikante, da signifikantssandsynligheden er mindre end 0,05, hvilket gør, at H0 hypo-

tesen forkastes, og derfor er der en lineær sammenhæng. Den estimerede regressionslinje mellem brutto-

indkomst og salg fra tv virksomheder er 
iŷ

 19,31* Brutto indkomsten stiger -7896. Det vil sige, at hver 

gang bruttoindkomsten stiger med 1 krone, stiger salget fra tv virksomheder med 0,01931 kroner. Der er 

visse problemer med modellen, da den kun dækker en meget lille årrække, hvilket kan gøre tallene misvi-

sende. Fx kan der godt have været en anden tendens for udviklingen i bruttoindtægt og salg i årene før 

2009, og forklaringsprocenten ville derfor måske ikke være nær så høj. Derudover er det ikke sikkert, at 

B&O’s kurve for salg af tv vil følge det "normale" salg fra andre tv virksomheder, da B&O er påvirket mere 

af konjunkturudsving, samt at det er sandsynligt, at færre har købt et nyt B&O tv, da signalet blev digitalt. 

Det er fx dyrere at skulle købe et nyt B&O tv, hvis det gamle tv ikke har digitalt signal.  Konklusionen på 

ovenstående regressionsanalyse er altså, at der er en stærk sammenhæng mellem disponibel indkomst og 

salg fra tv virksomheder med de tilgængelige datas usikkerhed in mente.  
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9 Strategi - HBA 

En strategisk analyse anvendes, for at have et overblik over sine interne ressourcer, eksterne miljø, kompe-

tencer og kernekompetencer. 

Disse interne og eksterne analyser samles i en SWOT analyse, der viser hvor og hvordan B&O står i forhold 

til deres muligheder i fremtiden og hvordan de skal agere interne og eksternt for at opnå succes.  

På baggrund af disse analyser, kan B&O udarbejde deres forretningsgrundlag, vision og mission, og udar-

bejde kommende strategiplaner, for at opnå deres mål. 

Da, det eksterne miljø ikke altid er forudsigeligt, og kan være kilde til stor usikkerhed med store finansielle 

risikoer, kan en mulighed også være at anvende emergent strategier, som er strategier der ikke er fasttøm-

ret, og langsigtet, men er omskiftelige strategier, i forhold til de turbulente omgivelser. 

 

 

Figur 17 - Strategi flow. Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.1 Ansoffs vækstmatrix - HBA 

Når en virksomhed som B&O, analysere mulighederne for at øge omsætningen, kan de vælge at tage ud-

gangspunkt i Ansoffs Vækstmatrix. Ansoffs vækstmatrices vækstdimensioner, omhandler produkter og-eller 

markedsdimensionen.   

I 2011, fremlagde B&O en 5 årige strategiplan, Leaner, Faster, Stronger. Strategiplanen er siden hen blevet 

udvidet med yderligere to år, hvoraf de første to år vil være at betragte som transitions år. Det overordne-

de mål i strategiplanen var/er, at realisere virksomhedens fulde potentiale med fokus på at skabe det rette 

fundament, for fremtidige vækst, som budgetteres med et beløb på mellem 8 – 10 milliarder over 5 år.18 

                                                

18
 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=5419&zoneid=5 
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B&O har i deres strategiplan skitseret ” must-win battles”.  Fundamentet for denne vækststrategi, er der 5 

vækst drivere som omfatter følgende parametre. 

 Lancering af nye produktkategorier. 

 Optimering af distributionen. 

 Nye markeder. 

 Forhandlernet skal have øget kundefokus. 

 Øget fokus på lyd og akustik 

 

B&O har opbygget deres overordnede strategiplan omkring ovennævnte drivere. Fundamentet for succes 

og for at opnå de forventede mål, som er afgørende på den lange bane, kræver en aggressiv salgs/markeds 

strategi, innovative produktlanceringer, optimeringer af nuværende forretningsmål, øget kundeservice, 

kundefokus, samt motiverede og engagerede innovative medarbejdere, gode samarbejdspartnere og en 

klar forståelse af alle disse faktorer, i hele organisationen. Og ikke mindst, at de bygger videre og udvikler 

på deres eksisterende teknologi19. 

Med Ansoffs vækstmatrix, kan B&O analysere, hvilke markeder de skal placere sig på og hvilke produkter 

der skal satses på. 

 Markedspenetrering. Strategien handler om at få det nuværende kunder til at købe mere eller ofte-

re og erobre konkurrenternes kunder? 

 Produktudvikling. Skal de udvikle nye produkter, forbedre nuværende produkter, eller udvide sor-

timentet med supplerende produkter til deres nuværende produkter, og øge salget på nuværende 

marked? 

 Markedsudvikling. Skal de udvikle helt nye produkter på et helt nyt marked eller et andet geogra-

fisk marked? 

Markedspenetrering er den mindst risikable vækststrategi, hvorimod produktudvikling kan slå fejl. Får de 

fremstillet de rigtige salgsbare produkter og får de det lanceret dem til rette tid og vil kunderne købe pro-

duktet? Produktudvikling kan være kostbart og tidskrævende proces. Hvis forudsætningerne for produktets 

succes ikke slår igennem hos kunderne, kan processen være spildt og dermed meget omkostningskræven-

de. Diversifikation må anses for at være den mest risikable strategi, da den består af en kombination af nye 

produkter og nye markeder, hvor begge ting kan fejle, såfremt forudsætningerne og forventningerne til 

marked og produkt ikke slår igennem og får succes på markedet. 

Ansoffs vækstmatrix, lægger op til 4 dimensioner i vækststrategier, i nedestående model.  

B&O anvender i praksis flere af modellerne i deres strategiplan, som vi her vil komme nærmere ind på. 

 

 

                                                

19
 Børsen mandag den 31 marts. 2014 side 10. Børsen på vej ud af negativ spiral. 
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9.1.1  Ansoffs vækststrategi 

 

 
 

Eksisterende produkter Nye Produkter 

 
Eksisterende markeder 

Erobrer markedsandele, eller be-
holde andel i ekspanderende 
marked.  

Produktudvikling 

 
Nye Markeder 

 
Markedsudvikling 

Diversifikation 

 

Figur 18 - Ansoffs vækst matrix. Kilde: http://ivaekst.dk/vaekst/3/6/6/0/vaekstmatricen--ansoffs-model-over-muligheder-for-
virksomhedsvaekst 

9.1.2  Produktudvikling 

Et af fokusområderne i strategiplanen er/var produktudvikling og en løbende optimering af innovative tiltag 

af produktkategorierne. Dog skal produkterne stadig have et højt kvalitetsniveau og være konkurrencedyg-

tige rent teknologisk, så kunderne fortsat finder at Bang og Olufsen produkter, er førende inden for design, 

akustik og godt håndværk. Produkt- og teknologistrategien udvikles på baggrund af input på markedet og 

input fra kunderne. 

Et af de nye tiltag i B&O´s segment, som er lanceret i de senere år, er blandt andet, B&O Play. B&O Play 

blev lanceret i 2010 og fremadrettet er der store forventninger til denne produktkategori, hvor de henven-

der sig til et bredere kundesegment, pga. prisen, designet og den trådløse teknologi.  

Børsen skrev følgende ord om B&O Play: 

”Navnet på det nye under-brand lyder B&O Play – et frem for alt billigere og ’yngre’ brand – der skal være med 

til at børste støvet af B&O-imaget og gøre produkterne mere tilgængelige for folk, som ikke er dedikerede disci-

ple, men som gerne vil smittes med den aura af eksklusivitet og kvalitet, som ordene Bang og Olufsen unægtelig 

giver”
20

 

Ligeledes er der også i de foregående år, blevet lanceret nye produkter indenfor B&O´s produktkategorier, 

blandt andet radio og tv som bygger på virksomhedens velkendte designdyder og akustiske ekspertise.21  

Deres nyeste produkt, blev 9. maj 2014, lanceret for verdenspressen. Et B&O Avant tv, et Ultra HD-tv, med 

trådløs og bevægende lyd. Dette tv sælges i en prisklasse, som ligger mellem deres nuværende tv produkter 

AV serien og B&O Play, men med dette tiltag, forventer B&O  en betydelig vækst for B&O, da denne pris 

henvender sig til en større kundegruppe22. 

                                                

20
 http://pleasure.borsen.dk/gadget/artikel/1/223012/bang_olufsen_gir_verden_en_paa_kassen.html 

21
 Speaking Notes – Generalforsamling 19 september 2013 

22
 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/282603/b_o-analytiker_bekymring_om_av-division_er_vaek.html 
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Som led i B&O´s strategi, skal de fastholde et stigende innovationsniveau, ved at fokusere på kernekompe-

tence områderne, såsom lyd, design og bruger oplevelser og udnytte partnerkompetencer på andre områ-

der og effektivisere deres processer. 

9.1.3  Erobre markedsandele 

Foruden at lancere nye produktkategorier, ønsker B&O også en udvidelse og en styrkelse af distributionen, 

gennem komplementære salgskanaler.  

I B&O´s årsrapport har de skrevet, at de ønsker at optimere Bang og Olufsens butiksnetværk, en proces der 

har været i gang i de foregående år og som stadig er en løbende proces. Der vil være stor fokus på at udvide 

kendskabet til B&O Play samt øge salget gennem B1 butikkerne, online slag og Shop in shop butikkerne 

Nye forretningskoncepter er lanceret til såvel B&O Play som til B1 butikkerne, for i højere grad at kunne 

fremhæve B&O´s unikke kompetencer.  

I 2012/2013, er der sket en nedlukning af ca. 125 butikker, som ikke havde de rette kompetence og som var 

urentable for B&O. Lukningen af disse butikker, skal fremadrettet, sikre en sund og stærkere distributions-

kanal og give flere ressourcer til, at investere i marketing, personale træning og flere elementer, der skal 

være med til at gøre B&O, til det fortrukken brand, og dermed fastholde og øge markedsandelene. 

Et af de markeder B2C, der generelt oplever stor vækst, er E handel. Online handlen generelt, har vækst-

mæssigt overhalet udviklingen i den traditionelle detailhandle i Europa.23 Teknologien og ikke mindst tiden, 

har gjort det nem og bekvemt for handlende, at sidde hjemme i stuerne og sætte sig ind i produkternes 

tekniske data, andre kunders vurderinger af produktet og servicen der omgiver produktet. 

Derfor er B&O også gået online med salg af deres Play produkter og har gennem 2012/2013 udvidet e-

handlen og etableret online brandbutik, store.beoplay.com24 

9.1.4  Markedsekspansion 

Et stort fokusområde for B&O er at udvide forretningen og skabe en stærk platform i BRIK landende.  B&O 

har gennem det foregående år, udvidet det strategiske samarbejde med, Sparkle Roll og A Capital, som de 

indgik i sommeren 2012. Dette samarbejde er vigtigt for B&O, da denne samarbejdspartner har stor indsigt 

i lokal distribution, branding og lokale samfundsøkonomiske forhold. 

B&O har også etableret salgskontorer i Shanghai og dermed selv overtaget kontrollen med aktiviteterne og 

distributionen i Hong Kong og Sydkina. Deres strategi for at ekspandere på dette marked er, at udnytte 

B&O´s Know-how, samt have fokus på de kompetencer hvor virksomheden har muligheden for at differen-

tiere sig, blandt andet på lyd, akustik, brugeroplevelser og design. 

Et25 andet nyt marked er samarbejdet med det succesfulde Appel, som har et af de allerstørste brands på 

verdensplan. Samarbejdet gælder blandt andet høretelefoner og nogle af produkterne fra B&O Play. Sam-

                                                

23
 http://www.fdih.dk/nyheder/2013/maj/europa-stoerre-end-usa-paa-e-handel/ 

24
 http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/20978/pressrelease/57228 

25
 http://www.business.dk/detailhandel/apple-en-dyr-men-dejlig-partner-for-bo 
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arbejdet blev indledt i 2011 og kun i 10 – 15 Appel forretninger. Siden har samarbejdet udviklet sig og antal-

let af Appel forretninger der forhandler B&O´s produkter er øget betragteligt og forventes i nuværende 

regnskabsår at stige til 250 Apple forretninger. Eksponeringen og omtalen fra Apples, gigantiske og loyale 

kundekreds kan vise sig at blive guld værd, forudsiger analytikerne. B&O 26satser i deres produktudvikling af 

Play serien, at producere flere produkter der, passer til Apples produktline. 

9.1.5  Diversifikationer 

B&O kunne som en vækstmulighed, fremstille og sælge helt nye produkter til helt nye markeder. Disse di-

versifikationer kan bruges som risiko spredning. Men dette er ikke et fokus område i deres nuværende stra-

tegi. 

9.1.6  Delkonklusion Vækststrategien 

Den innovative strategi og ”must win battels” som B&O har lagt for dagen, må anses for at have givet gode 

resultater og viser hvor vigtigt det er at have en fokuseret vækststrategi og et højt niveau af investeringer i 

produktinnovation. 

B&O27 har haft en vækst i 2012/2013 på B&O Play med 41 % og 13 % i omsætningen uden for Europa i om-

sætningen på B2C markedet. Produkter lanceret i de seneste 12 måneder, fra sep. 2012 – sep. 2013, ud-

gjorde 42 % af omsætningen mod 30 % i året før. 75 % af B&O Plays kunder er nye i forhold til Bang og 

Olufsen og forventningen er af de Play fortsat vil trække nye kunder til, og dermed bliver en større del af 

B&O og på sigt vil købe andre B&O produkter.  

Nye markeder med nye og komplementære salgskanaler er vokset med 41 % og B&O´s Plays omsætning 

udgør i 2013 19 % af selskabets omsætning.  

Online salget og salg gennem tredjeparts forhandlere er steget i 2013 med 24 % til 59 millioner og er et om-

råde hvor der vurderes at, der er yderligere vækst potentiale. 

Fundamentet i er lagt, så væksten i BRIK landende forventes at vise sig i de kommende regnskabsår. 

9.2 PEST analyse - SK  

Mange virksomheder rundt omkring i verden står overfor store udfordringer, da den globale konkurrence 

er større end nogensinde før. Alting drejer sig om at komme først med det sidste nye indenfor lige netop 

det marked, virksomheden agerer på. Man skal derfor som virksomhed være i stand til at forudsige, hvilke 

tiltag, der skal gøres for at vinde kunder i fremtiden. Dette er svært, da omgivelserne konstant skifter, hvil-

ket både gælder kunderne, økonomien og kulturen. Det handler derfor om at tilpasse sig omgivelserne, bå-

de over for trusler og muligheder, der forandrer markedet og samtidigt kunne spotte de nyeste trends. Der 

har f.eks. i længere tid været fokus på wellness og sundhed28. Det er her op til virksomheden at følge med i 

disse trends, så man lever op til de forhold, som forbrugeren gerne vil have.  

                                                

26
 http://maczonen.dk/2012/01/beoplay-samarbejde-med-apple-skal-puste-nyt-liv-i-bo 

27
 Speaking Notes. Generalforsamling 19 september 2013 

28
 Marketing management, Philip Kotler, Kevin Lane, mf. 2. udgave s 174 
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Til dette anvender vi en PEST analyse, hvilket står for politiske-, økonomiske-, socio – kulturelle, og teknolo-

giske forhold.  

 

Figur 19 - PEST, Kilde: Mansfeldt & Olesen, 2000, s. 377. 

 

9.2.1  De politiske forhold hos B&O - SK 

Der er altid en eller anden form for politisk dagsorden, der påvirker virksomhederne rundt omkring. I lang 

tid har det handlet om grønne virksomheder, hvor staten fokuserede på, hvor meget virksomhederne måt-

te forurene osv. Der blev indført en hel del afgifter, som kunne påvirke virksomhederne, men ikke decideret 

noget, der ville ramme B&O. I stedet har finanskrisen været en større faktor, hvilket der vil blive sat fokus 

på under opgavens økonomiske perspektiv. Til gengæld er der, særligt hos de borgerlige partier i Folketin-

get, stor debat omkring, hvorvidt registreringsafgiften bør afskaffes. Ifølge flere rapporter vil det ikke koste 

staten ret meget at afskaffe registreringsafgiften, hvilket med stor sandsynlighed vil sætte gang i bilsalget, 

og give folk råd til at købe flere luksusbiler eller større og mere sikre biler. Dette kunne være en stor fordel 

for B&O, som netop leverer luksuriøse lydanlæg til en række bilproducenter, herunder fx Audi. Hvis salget 

af biler øges, fordi det bliver billigere at købe en bil, vil der med stor sandsynlighed også blive solgt flere bi-

ler med B&O udstyr i, hvilket vil øge deres omsætning på det danske marked. Der kan være andre lovgiv-

ningsforslag i EU og andre steder, der kan true B&O eller give dem nye muligheder. Der er fx kommet flere 

regler for skiltning af energiforbrug på bestemte apparater, som B&O skal sikre sig, at de overholder.  

9.2.2  Teknologi og miljø forhold hos B&O - SK 

På teknologi området går det rigtig stærkt ikke bare inden for den teknologi, som B&O anvender i deres tv 

og andre produkter, men også teknologien inden for produktion af materialer til produktionsapparatet. 

Som tidligere nævnt er omstillingsparathed et "must" i de fleste virksomheder og især hos B&O, hvor der 

arbejdes intenst med de nyeste trends og tendenser inden for teknologien, design og lyd. Dette kan også 
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siges at være en af de udfordringer, som B&O står overfor med deres produkter, netop fordi der hele tiden 

kommer ny teknologi, som forælder de gamle produkter i varesortimentet, og derfor gør det svært at over-

bevise potentielle kunder om, at det er værd at investere i B&O’s relativt dyre produkter. Der har været fle-

re forskellige trends igennem tiden, hvor mulighederne for at være online alle steder har haft stort fokus i 

flere år. En ny tendens, hvor B&O gerne vil være førende på teknologiområdet, kræver innovation og kon-

stant nytænkning. Forestillinger om næste generations tv, folks ønske om fx 3D hjemme i stuen, buede tv, 

som allerede nu ses på markedet, samt specielle lydoplevelser er alt sammen bud på nytænkning og inno-

vation, som B&O skal forholde sig til.  Det er selve kernen i B&O, at de skal være markedsførende inden for 

teknologien, så folk er villige til at betale den merpris for deres produkter sammenlignet med andre produ-

center på markedet.  

Internettet har haft en stor indflydelse på mange af de nyeste tiltag, der har været indenfor tv og elektro-

nikområdet de senere år. Muligheden for at bruge internettet på sit tv kan ses som en fordel for B&O, idet 

man herved har mulighed for at opdatere sit tv med den nyeste software, hvor man før skulle have en tek-

niker ud og installere eventuelt nyt software, hvis denne mulighed overhovedet var til stede.  Man kan dog 

argumentere for, at det ikke er gennemgribende teknologiske tiltag, som B&O er kommet med, men nær-

mere ideen om at gøre tv’et let og overskueligt ved at samle en masse forskellige komponenter i et og 

samme tv. Det være sig fx indbygget dvd, parabolmodtager, harddisk og lydsystem, som alt sammen kan 

styres med samme fjernbetjening. Det er også en af de grunde B&O skal bruge til at overbevise kunderne 

om, at de skal købe deres produkter.   

Teknologien er samtidig en stor udfordring for B&O, idet det er dyrt at være markedsførende inden for de 

nyeste tendenser. Samtidigt udvikler teknologien sig lynhurtigt, hvilket gør det svært at overbevise kunder-

ne om, at de skal investere i B&O’s dyrere produkter, fordi de indeholder den nyeste teknologi, hvis deres 

produkter og ideer bliver indhentet af andre producenter i løbet af kort tid. Det er derfor vigtigt for B&O, at 

finde en balancegang mellem pris og teknologi, således at kunderne ser fordele i at investere i et B&O tv, 

som kan holde i flere år uden for store afskrivninger. Man kunne eventuelt overveje en særlig byttepris for 

eksisterende kunder, der ønsker et nyt B&O produkt, og på den måde både belønne de trofaste kunder og 

sikre sig, at de fortsat køber deres produkter.  

9.2.3 Miljø - SK 

Miljø er noget, der optager folk og politikere over hele verden, og specielt i Danmark er der stor fokus på, 

at vi skal gå forrest i udviklingen af grøn energi og være bevidste omkring miljøet. Derfor er det vigtigt for 

en stor virksomhed som B&O at have en god miljøprofil.   

Der er fx nogle bestemte certifikater indenfor forskellige brancher, som skal overholdes, og derfor har B&O 

også følgende retningslinjer, der bidrager til at give virksomheden en grøn profil:  
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Figur 20 - Miljøregler. Kilde: B&O hjemmeside 

Ovenstående viser med tydelighed, at B&O bestræber sig på at være miljøbevidste både i det eksterne mil-

jø og i det interne miljø i virksomheden. De signalerer ligeledes, at de som minimum vil overholde gælden-

de miljølovgivningerne i de pågældende lande.     

9.2.4  Sociale og kulturelle forhold - TV 

Verden ændrer sig hele tiden.  For at kunne udvikle sig i rigtig retning og agere, er der nogle forhold, som vi 

vil belyse. 
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9.2.5 Livsstil - TV 

 
Trends indenfor audio og videosegmentet er ændret væsentligt de seneste år. 

 

Figur 21 - Udvikling i familiernes besiddelse af elektronik. Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR227.pdf 

Ud fra denne undersøgelse har hver 3. danske hjem et Smart TV.  
Hver 2. familie har en tablet og 3 ud af 4 hjem har en smartphone.  
MP3-afspillere og lignende er faldende. 
 
Dette stiller store krav til udviklingen indenfor teknologi-verdenen. Og ikke nok med at teknologien flytter 
sig, så stilles der samtidig store krav til, hvad et Smart TV skal kunne. 
Den 8/5 2014 lancerede B&O sit første Ultra HD-tv med trådløst bevægende lyd. 
”BeoVision Avant er kulminationen af en proces, hvor B&O er gået tilbage til tegnebrættet for at nytænke 
tv’ets rolle i hjemmet. Det har ikke mindst ført til placeringsmulighederne, men også en kraftfuld højttaler-
løsning, der desuden kan udvides med trådløse BeoLab-højttalere. Den nye BeoRemote One fjernbetjening 
er ligeledes en ny måde at tænke tv-styring på.  
B&O Avant kan hænge på væggen, stå på gulvet eller stå på et møbel. Uanset hvordan tv’et placeres, hæ-
ves eller drejes det i position, når det tændes og trækker sig tilbage, når det slukkes. Bevægelserne er så 
bløde og elegante, at det nærmest er magisk, mener Bang & Olufsen”29. 
 
Livsstilen er blevet, at vi forventer noget unikt. Vi forventer at få hele pakken til det halve. Smartphones er i 
3 ud af 4 hjem, og de er kommet for at blive. Med smartphones og tablets kan du arbejde hjemmefra eller 
fra sommerhuset eller fra stranden. Du kan være i kontakt med omverden på få sekunder via et enkelt tryk. 
Med smart Phones og App´s behøver man ikke kontanter på lommen. Med mobile Pay og netbank adgang 
kan du komme rundt overalt i verden med et enkelt klik. 
 

                                                

29
 http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1399535779 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR227.pdf
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Forbrugeren stiller store krav til udviklingen, som er gået rigtig stærkt indenfor den branche de seneste år. 
Markedet har store spillere som Apple, Samsung, Nokia og mange flere, som hele tiden konkurrerer om 
markedsandele og søger for, at hinanden skal være oppe på beatet. 
Vi lever i et ”smid ud samfund”, hvor den teknologi, vi har i dag, næsten er forældet i morgen. 
Og dette stiller store krav til B&O og deres produkter. Alle kan i dag lave højteknologiske produkter, men 
B&O skal levere deres magiske oplevelser, hvor flere ting går op i en højre enhed. 

9.2.6 Trends og Sociologi -TV 

Trends opstår og forsvinder igen, men har stor indflydelse på mange ting. Måden vi arbejder på, måden vi 

indretter os på, klæder os osv.  Trends påvirker den måde, mennesket handler på. Og vi får det direkte ser-

veret på alle medier. Reklamerne ruller ind på TV skærmen, når vi sidder med kaffen, eller når vi løber på 

båndet i fitnesscenteret eller bare, når vi har smartphonen i nærheden. 

Dette stiller store krav til hvordan en forretning skal drives. Kravene om altid at være med på beatet og væ-

re bedre til at se udviklingen i fremtiden før alle konkurrenterne. 

Forbrugere skal påvirkes hele tiden døgnet rundt for at have netop dit brand på nethinden, skal kunne be-

gejstres via reklamer, hvor deres idol eller store forbillede viser vejen til den sidst nye trend. 

Sociologi giver en beskrivelse af de strukturer, der ligger til grund for samfundet og mennesket. Den socio-

logiske tankegang er baseret på evnen til at kunne se, forklare og forstå den sociale og kulturelle sammen-

hæng i samfundet. Dette sammen med trends vil skabe nogle spændende perspektiver om, hvilke marke-

der man som virksomhed skal agere på. 

Når vi kigger på trends inden for teknologien, har det tidligere været sådan, at havde man ikke store højta-

lere med rungende Bass-effekter, havde man ikke et ordentligt anlæg. I dag skal højttalerne gerne være 

minimalistiske, dog med en fantastisk lyd. Tidligere var et TV en lille ”klodset” kasse, hvor der tilhørte en 

dvd afspiller eller anden form for elektronik til underholdning. 

Trenden i dag er, at et TV betragtes som et møbel eller en form for en pyntegenstand i hjemmet. Jo større 

skærmen er, jo bedre og jo smallere bagtil jo bedre, så det ser pænt ud at have stående eller hængene i 

hjemmet. I dag kan man på det nyeste TV gå på nettet, Skype og være online med resten af verdenen, se 

film, som downloades direkte uden dvd afspiller, se sine billeder, afspille sit helt ejet downloadede musik 

osv. Dette har betydning for B&O. 

Det stiller krav til ICE-POWER segmentet og til designet. Trenden er ikke længere en lille ”klodset” kasse, 

som fylder enormt i stuen, men noget som i hjemmet kan betegnes som en pyntegenstand, dog med alle 

de tilgængelige og sidste nye funktioner. Så enkelt og fint som muligt. 

9.2.7  Ændringer i forbrugsvaner - TV 

Den danske forbruger er siden krisen blevet mere økonomisk bevidst. Tallene fra Danmarks Statistik 30viser, 

at indkomsten er stigende i det danske samfund, trods krisen31. 

Dette må være tegn på, at forbrugerne har foretaget ændringer i deres forbrugsvaner. Og danskerne har 

                                                

30
 Disponibel indkomst efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval 

31
 Se figur 16 
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foretaget ændringer. I løbet at de sidste år er internethandlen steget til det dobbelte32, og handlen går på 

tværs af grænserne. 

I vores travle hverdag er det nemt og praktisk at kunne sidde med sin Ipad i hånden hjemme i sofaen efter, 

at børnene er lagt i seng og handle ind. Investeringerne er ikke begrænsede. Danskernes fortrukne er dog 

især indenfor film, musik og tøj33, som ligger indenfor de billigere investeringer. 

En analyse af PEJ gruppen34 viser, at det man kalder basis varer, har vi ingen problemer med at handle over 

nettet, men at videns tunge varer, tekniske varer eller varer, der kræver personlig interaktion, vejledning og 

service, flytter vi os gerne efter. 

B&O må formodes at ligge indenfor den videns tunge varer, der kræver personlig interaktion, idet B&O 

gerne vil være en luksusvare med en magisk oplevelse for forbrugeren. B&O har i 2014 givet den første 

danske forhandler æren af at kunne sælge B&O produkter på internettet35. 

Dermed har B&O åbnet op for en ny verden, og dette er til glæde for forbrugerne. Spændende om dette 

kan rykke i salget af B&O´s produkter i Danmark. 

                                                

32
 

http://borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/277962/danske_butikker_mister_milliarder_til_onlinehandel.html?hl=bmV0a

GFuZGxlbjtOZXRoYW5kbGVu 

33
 http://www.detailfolk.dk/detailnyheder/nethandel_for_milliarder_havner_i_udlandet.html 

34
 http://www.foodculture.dk/Debat/Samfund_og_forbrug/2014/Cross_channel_tidens_stoerste_trend.aspx#.U3dUaziKCbg 

35
 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=10514&zoneid=5 
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9.2.8  Økonomi og demografi - TV 

Vi ønsker via nogle forskellige makroøkonomiske statistikker at belyse de områder, som B&O agerer på nu 

og har planer om i fremtiden. 

Vi vil se på:  

 Udviklingen i BNP 

 Inflation 

 Renteudviklingen 

 Befolkningssammensætningen 

 Konjunkturfølsomhed 

 

Figur 22 - Gross domestic product, volume, at 2005 PPP, USD Kilde: OECD Economic Outlook no. 94 

Figuren viser udviklingen i BNP i Danmark og Briklandene. Udviklingen i BNP for Danmark sammen lignet 

med Briklandene, ses der på graferne, at Kina og Indien ikke har haft på store dyk i 2008-2009, som de re-

sterende lande. Derfor har Kina og Indien også været de lande, hvor man har set mulighed for vækst sam-

menlignet med Europa. 

2011 fremlagde B&O sin femårige strategi ” Leaner, Faster, Stronger”, hvor af det fremgik, at de ville om-

strukturere deres forretning. 

I 2011-2013 var det stadig et Europa i genopbygning, og tallene viser, at arbejdsløsheden har været på sit 

højeste i disse år i Sydeuropa. B&O valgt i samme periode også at tage konsekvenserne og lukke forretnin-

ger i de områder, hvor der ingen økonomi var og åbne i andre område i Europa, hvor der var stabil vækst. 

B&O valgte bl.a. at etablere kontor i Kina samt stifte partnerskab med Sparkle Rolls. Med mange nyrige ki-

nesere ser B&O potentialet for stor vækst på sine produkter i Kina. Prognoserne har dog sidenhen vist en 

stagnation i Briklandene frem mod 2015, hvorimod man forudser en lille vækst for Europa frem mod 2015. 
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Ifølge Q3 rapporten fra B&O er væksten i Europa steget med 17 % i forhold til samme kvartal sidste år, og 

ifølge de nyeste analyser viser statistikkerne også, at vi i Danmark er blevet bedre til at svinge dankortet36 

og forbrugertilliden i resten af Europa er steget. Forbrugeren er igen begyndt at bruge penge, dog stadig 

med forsigtighed. 

9.2.9 Inflation - TV 

Inflationen forsøges kontrolleret af verdens ledende centralbanker, hvoraf mange har erklærede inflati-

onsmålsætninger. ECB’s målsætning er, at holde inflationsraten tæt på, men ikke over 2 %. Centralbanker-

ne begyndte at indføre specifikke inflationsmålsætninger fra starten af 1990’erne. Forud var gået et par år-

tier med høj og meget svingende inflation, som begge er skadelige for økonomien. Der opstod derfor et øn-

ske om en mekanisme, der ikke blot kunne sænke inflationen, men også stabilisere den. Desuden var det 

vigtigt, at sænke befolkningens forventning til fremtidig inflation: Forventes høj inflation i fremtiden, afspej-

ler det sig typisk i tilsvarende høje krav til lønstigningerne. Så ved at melde specifikke inflationsmålsætnin-

ger ud og skabe tillid til dem, kunne centralbankerne presse inflationsforventningerne ned og ikke mindst 

stabilisere udsvingene.37 

 

Figur 23 - Prisstigning over 12 måneder i DK, EU, USA og Japan. Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR212.pdf 

Der er tale om inflation, hvis der er tale om en generel stigning i priserne. Priserne stiger ikke lige så hurtigt 

i Danmark sammenlignet med gennemsnittet i Europa og resten af verden. 

Set med danske forbrugeres øjne er lav inflation en god ting. Når prisstigningerne er små, slår pengene let-

tere til, når lønstigningerne også er lave eller ikke er stigende. 

USA og Japan har højere inflationstal end i Europa og dette skyldes de seneste års lempelse i penge og fi-

nanspolitikken, og at der er kommet gang i produktion, og flere er kommet i beskæftigelse. Dette har med-

virket til nye investeringer samt et øget forbrug og dermed stigende inflation. Dog er lønningerne ikke ste-

get i takt med stigende inflation og dermed ses ikke den store stigning i privatforbruget. 

                                                

36
 http://www.business.dk/oekonomi/vi-har-vaeret-flittige-til-at-svinge-dankortet 

37
 https://www.al-bank.dk/media/documents/inflation.pdf 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR212.pdf
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9.2.10 Renteudviklingen - TV 

 

 

Figur 24 - Renteudvilking på nyudlån til erhverv Kilde : Nationalbanken 

Udviklingen i renten er en stor fordel for de danske virksomheder, som kan låne til en historisk lav rente. ca 

4 gange lavere end i 2008. Der er mere konkurrence på markedet mellem bankerne, og det kommer til for-

del for en virksomhed som B&O, som er i udviklingsfasen og dermed kan låne til en historisk lav rente på 

den korte gæld. Bankerne ser på det på den måde, at når de danske virksomheder har opbrugt deres egen-

finansiering, vil efterspørgslen igen stige. 

Forventningerne til renten er dog, at den korte rente stagnerer og at den lange rente vil stige. Forskellen på 

den er, at den korte rente er pengemarkedsrenten med kort løbetid. I perioder, hvor den korte rente er la-

vest, hvilket over tid har været den mest almindelige. Den korte obligation har den højeste kurs og dermed 

den lavest effektive rente. Det er den effekt, som er udnyttet i realkreditinstitutternes kortrenteprodukter- 

eks. rentetilpasningslån. Den lange rente er rente på obligationer, som typisk løber over flere år – eks. fast-

forrentede flerårige lån. 

Renten skal være forskellig fra land til land, og dette skyldes kredit- og likviditetsrisiko. At den korte rente 

stadig forbliver meget lav gør, at danskerne har et større rådighedsbeløb. Statistikkerne viser, at der er 

fremgang i detailsalget, det må derfor formodes at være, fordi danskerne ikke længere holder så meget på 

deres penge eller sparer op, men at der er skabt tillid til, at de kan øge forbruget. At der er kommet forbed-

ringer i økonomien i Grækenland, Italien og Spanien, og at man begynder at se, at de er i vækst på ar-

bejdsmarkedet gør også, at folk får flere penge mellem hænderne, og privatforbruget formentlig vil stige. 

Dog har statistikkerne vist, at i den senere årrække har folk valgt at spare op, købe fornuftig og ikke over-

forbruge som tidligere. 
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9.2.11 Livskvalitet - TV 

Levestandarden kan sammenlignes ved at se på priserne på en række forskellige varer og serviceydelser i 

hvert land i forhold til indkomsten målt i en fælles valuta, som kaldes købekraftsstandard (KKS). En sam-

menligning af BNP per indbygger i KKS giver et overblik over levestandarden i hele EU. 

 

Figur 25 – BNP pr. indbygger. Kilde: Eurostat http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_da.htm/ 

Figuren viser den store forskel mellem de europæiske lande. Danmark er stadig et land med velstand. 
Danmark ligger i toppen sammen med Irland, Nederlandene og Østrig. Luxemburg stikker afsted for sig selv 
med den højeste levestandard i Europa. 
 
I bunden ser vi de østeuropæiske lande, samt de sydeuropæiske lande, som har været hårdest ramt af kri-
sen. I disse lande har B&O også valgt at nedlægge og omstrukturere deres forretning. 
 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_da.htm/
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9.2.12 Befolkningssammensætningen - TV 

 
Figur 26 - http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-indgange/befolkning-levevilkaar-areal/befolkning/verdens-befolkning-1750-

2050/ 
Kilde: UN: World Population Prospects 1995 og 2000UN: World Population Prospects 1995 og 2000 

Figuren her viser, at befolkningen i verden generelt vil stige, men at det hovedsageligt er Afrika og Asien 

som vækster, hvorimod Europa vil falde. At B&O har indgået partnerskab med Sparkle Rolls har sikret en 

stærk platform for fremtidig vækst på et vigtigt marked i fremtiden. Dog skal B&O være opmærksom på at 

der i Asien vil være stor konkurrence, da de fleste konkurrenter indenfor audio og videobranchen stammer 

fra Asien. Fremskrivelserne tager ikke højde for velstanden, og B&O kan derfor ikke forvente at vækste 

trods befolkningsstigning.  

9.2.13 Konjunkturfølsomhed - TV 

B&O er et af de forbrugsgoder, som er meget konjunkturfølsomme. 

Dette betyder, at når der er højkonjunktur, og økonomien bare buldrer derudaf, så vil B&O opleve stignin-

ger i salget, hvorimod ved krisetider og lavkonjunktur kan der opleves tab hos aktionærerne. Dette kaldes 

også konjunkturcykler. 

Verdensøkonomien spiller en stor rolle for, hvordan man som virksomhed skal agere i disse op- og nedtu-

rer. Formår man at skifte gear i rette tid og omstrukturere sin virksomhed, så den er tilpasset til økonomien 

i samfundet, overlever man krisetiden. B&O fløj højt inden krisen satte ind og havde nok ikke i rette tid for-

udset, at der skulle store omstruktureringer til. Derfor gjorde det rigtig ondt i økonomien i årene 2008-

2009. 

B&O spreder sig nu over flere markeder for netop at undgå uhensigtsmæssig stor følsomhed over for kon-

junkturændringer på de enkelte markeder. Sammenligner man med en anden dansk virksomhed Bestseller i 

Brande, var de lidt hurtigere til at agere og havde allerede succes med at åbne detailbutikker i Asien i 

2009.38 Brancherne er ikke til at sammenligne, men reaktionen på at se nye markeder og agere i tide, må 

være vejen til succes. 

                                                

38
 http://www.business.dk/fashion-design/bestseller-scorer-milliarder-i-kina 
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9.2.14  Delkonklusion PEST 

Efter at have analyseret på de politiske, økonomiske, teknologiske og sociale forhold for B&O, ser vi flere 

spændende perspektiver, som B&O skal forholde sig til. 

Inden for de politiske forhold kan tingene hurtigt ændre sig for B&O. Ikke at der i Danmark har været tiltag 

eller lempelser, der gør, at B&O har skullet foretage ændringer. Men debatterne peger muligvis i retning af 

lempelser på registreringsafgifter, hvilket vil få betydning for det Automotive segment. Vil afgifterne falde 

på biler, må dette også formodes at øge omsætningen af biler, evt. flere ”luksus” biler. Da B&O har et sam-

arbejde med bilmærker som Audi, Aston Martin, BMW samt Mercedes, vil dette betyde, at B&O evt. kan få 

vækst på dette segment. 

Men påvirkningerne kan også være af miljømæssige karakterer. Danmark er et land, med stor fokus på 

energi og miljø, og her kan der opstå stramninger af, hvordan B&O skal håndtere affald, eller at de skal 

overholde en vis standard for ikke at skade miljøet. Når B&O nu bevæger sig ind på nye markeder, er det 

vigtigt, at have dette i mente. Alle lande har ikke de samme krav og love, så dette er et område, som B&O 

evt. skal tage højde for.  

Udviklingen indenfor teknologi går rigtig stærkt, og B&O skal være med på beatet for at være med i konkur-

rencen om kunderne. Trends, livsstil og forbrugsvaner ændres hele tiden. Trends opstår og forsvinder igen, 

men påvirker måden vi agerer på hjemme, på arbejde og ude i verdenen.  

I hver 2. familie findes der tablets, og 3 ud af 4 familier har IPhones eller Smartphones, hvilket betyder en 

form for uafhængighed. Med disse nye teknologier kan vi være i kontakt med omverdenen i løbet af et en-

kelt klik. Vi kan betale med mobile Pay eller netbank, hvilket gør, at uanset hvor i verdenen, du er, kan du 

handle ind. 

B&O har til opgave at være fremsynet, at kunne se og forstå de sociale og kulturelle sammenhænge i sam-

fundet for at kunne agere på trenden, livsstilen og forbrugerens evne til at omstille sig. 

Forbrugerne må formodes at have fået øjnene op for, hvor let det er at sidde hjemme i stuen, stille og roligt 

og kigge på fremtidens investeringer med deres IPad/tablets i hånden. Statistikker viser, at danskernes in-

ternethandel er steget til det dobbelte, og dette har B&O taget til efterretning og givet den første B&O for-

handler grønt lys for internethandel i 2014. 

Forhold, som oftest ikke er til at tage højde for, er verdensøkonomien. At der i 2007 skulle opstå så stor kri-

se på det finansielle marked, var der ikke mange, der havde forudset og evnen til at reagere og omstille en 

virksomhed til nye udfordringer, kræver sin mand.  

B&O må formodes at have lavet markedsanalyser, for i løbet af de seneste år har de omstruktureret deres 

forretning og skabt platform i Asien. Udviklingen i BNP viser nemlig at, Briklandene har et højere BNP end i 

Europa, og at der på disse markeder vil være mulighed for, at B&O kan tiltrække en ny kundegruppe. 

Inflation og rente har også betydning for salget i B&O. Med de lave renter, har der været en formodning 

om, at folk havde flere penge til privatforbrug, dog har det i en årrække vist, at dette er blevet brugt til op-

sparing i stedet for forbrug, og dette har B&O kunne mærke på deres omsætning. 

Befolkningsstatistikkerne viser, at befolkningsvæksten primært vil ligge i Afrika og Asien. Fra år 2000 til år 

2050 vil befolkningsvæksten stige fra 6115 millioner til 9150 millioner. Dette betyde dog ikke, at B&O har 

garanti for vækst på disse markeder, da statistikkerne ikke siger noget om indkomstfordelingen, men noget 
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kunne tyde på, at B&O har fat i den rigtige retning med en etableret platform i Asien. 

 

9.3 Porters Five Forces model - HBA 

Konkurrencen om markedsandele i radio/tv branchen kan variere meget, efter markedskonjunkturerne.  

Ved højkonjunktur får vi i samfundet flere penge mellem hænderne, og dermed stiger købelyst efter kvali-

tets produkter, og radio/tv branchen oplever mærkbare stigninger i efterspørgslen. 

Derfor vil der ved højkonjunktur også opstå en hel række af udbydere, der ønsker at deltage i forbrugsfe-

sten. Det kan være udbydere fra andre lande, eller ny op startede virksomheder eller nuværende udbydere 

der måske udvider deres sortiment eller lancere nye produkter med ny teknologi. 

Som følge heraf, stilles branchens leverandører i en bedre position end de i forvejen er, da antallet af afta-

gere stiger. Udbuddet af substituerende produkter kan blive udvidet yderligere, især fordi udviklingen af 

nye teknologier i radio/tv produkterne går så hurtigt, at nuværende produkter hurtigt kan fremstå som 

forældede.  

Ligeledes vil der under lavkonjunktur være mindre efterspørgsel på det globale marked for luksusvarer og 

ligeledes for radio/tv branchen generelt39 og antallet af udbydere i branchen må anses for at blive mindre. 

Dog vil den teknologiske udvikling, til stadighed gå stærkt, da kampen om kunderne vil blive øget for de til-

bageblivende udbydere, og virksomhederne vil kigge på deres omkostninger og fremstille billigere produk-

ter, for at fastholde deres nuværende status og position på markedet. 

 

Vi vil anvende Porters five forces, som tager teoretisk udgangs punkt, i fem parametre, for at analysere 

konkurrence intensiteten, i radio/tv branchen. Porters model har dog været udsat for kritik, da han kun i 

begrænset omfang medtager faktorer i omverdenen og disses indflydelse på konkurrence situationen40 

 

Figur 27 - Porters five forces  Kilde: M.Porter, Competive Advantage p.5 – Driftsøkonomi, Lyngaard side 274 
 

                                                

39
 http://www.business.dk/detailhandel/bo-konkurrenter-gaar-trange-tider-i-moede 

40
 Peter Lynggaard, driftsøkonomi 7 udgave, side 276. 



45 

 

9.3.1  Nye potentielle konkurrenter  

Radio tv branchen har mange forhandlere og der er hård konkurrence i branchen om markedsandele og 

kunderne. Konkurrenterne er blandet, nogle er store virksomheder med stor markedsandel, og nogle er 

mindre spillere på markedet. 

Flere af de ovennævnte radio/tv producenter på markedet, så som Phillips, Sony, Samsung, Amitech osv., 

kan principielt ikke kaldes konkurrenter til B&O, da B&O fremstiller og sælger unikke High End produkter 

der henvender sig til et kundesegment, som er villige til at betale mere for et unikt produkt og en excellent 

service. Og alligevel må de anses for at være konkurrenter, for nogle kundegrupper vil vælge, at kunne skif-

te deres tv ud oftere og køber derfor produkter i en lavere prisklasse, hvor der er råd til en hyppigere ud-

skiftning, og andre kundesegmenter ønsker at være med på trenden, i takt med den nye teknologi der lan-

ceres i stigende hastighed indenfor radio/tv branchen 

B&O har været sublime til at brande sig, som et Dansk design mærke af høj kvalitet, og har udelukkende 

haft forhandling af deres produkter i strategiske udvalgte radio og tv forhandlere. Ligeledes har de etable-

ret egne forretninger og etableret et forretningskoncept der fremhæver B&O´s kompetencer indenfor aku-

stik, design og godt håndværk, hvor kunderne vil opleve banebrydende og magiske shopping oplevelser41. 

Der findes ikke mange konkurrenter der har formået at brande sig på samme vis, udover LOEWE, der som 

B&O har valgt at fokusere på dyrere produkter og til samme kundesegment. 

Den nye B&O Play serie henvender sig stadig til et mindre kundesegment, og forhandles ligeledes kun gen-

nem forhandler netværk, der er specielt udvalgt, samt nyetablerede shop in shop forretninger der udeluk-

kende forhandler B&O Play serien. 

Ligeledes har B&O valgt deres strategiske samarbejdspartnere med omhu, her kan nævnes blandt andet 

Apple og Sparkle Roll. 

For at konkurrenterne skal kunne opnå samme status som B&O, med deres produkter, vil det kræve en 

enorm mængde kapital for konkurrenterne, at udvikle nye kvalitets produkter og det vil koste dem et stort 

markedsføringskapitel, og det vil blive en stor opgave at finde, et forhandler netværk som er villige til at ta-

ge de nye produkter ind som sælges til disse samme kundesegmenter, der har stor præference til B&O.  

Ligeledes vil det være svært for nuværende konkurrenter, at lancere nye luksus varer af høj kvalitet og et 

stærkt design, inden for radio/tv branchen og vinde indpas på B&O´s kundesegment, da deres nuværende 

produktsortiment ikke er i High End klassen. Deres branding, kendetegner det nuværende sortiment, og det 

kan være svært at blive kendt med, et nyt og dyre brand. Skal de forsøge sig på dette kundesegment, skal 

de formentlig lancere produkter under nyt navn og med en anden branding eller komme med en ny tekno-

logi som kan vinde indpas på markedet. 

 

 

                                                

41
 BANG & OLUFSENS A/S Årsrapport 2012/13 
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9.3.2  Kundernes forhandlings styrke  

Kundetyper: 

 B2C.  Business to Consumer.   B&O´s egne forretninger B 1, med det nye koncept42 

 Shop in shop forretninger. Privat ejet radio/tv forretninger hvor der er indrettet særskilt B&O og 

B&O PLAY afdeling og hvor forretningen betaler B&O i lisens for at forhandle deres produkter.  

 

B & O har siden 1925 solgt blandt andet radio og tv, til et kundesegment der har haft lyst og pengene, til at 

købe radio og tv produkter af høj kvalitet og unikt design og den status/image det giver at eje et brand som 

B&O. Der findes ikke særligt mange andre udbydere til dette kundeunderlag. Den største konkurrent må 

anses for at være Loewe. Flere af B&O´s kunder har en præference til B&O og deres kundegruppe må anses 

for at være loyale overfor B&O´s produkter, og udskifter deres gamle B&O produkter med de nye tiltag fra 

virksomheden. Denne præference, giver B&O en stærk forhandlings styrke i forhold til deres kunder.  Play 

serien kan i princippet, også være en konkurrent til B&O AV, dog vil det afhænge af indtjeningen på de en-

kelte produkter og andre faktorer hvad B&O vil anse som bedst sælgende og lægge vægt på i deres mar-

kedsstrategi. 

B&O´s produkter, ligger i den dyre prisklasse, og derfor er B&O også væsentligt sårbare økonomisk, når der 

er lav konjunktur, både i Danmark og resten af verdenen. I krisetider, er folk væsentlig mere beviste om, 

hvad deres penge skal bruges til. Dette ses tydeligt i B&O´s regnskaber, hvordan salget fald under finanskri-

sen. Derimod er der også fremgang i salget, når der er højkonjunktur, hvor forbrugsfesten er i gang og ind-

køb bliver foretaget ud fra materialistiske synspunkter. B&O har i højkonjunkturen fremgang i salget, da an-

tallet af forbrugere der køber luksuriøse kvalitets varer stiger.  

B&O´s Play serie, gør det også muligt at fastholde kundekredsen i krisetider, da denne produktserie er pris-

sat væsentligt billigere end de klassiske B&O produkter, og da præferencen til B&O er stor og deres kunder 

ofte vender tilbage, kan dette nye tiltag styrke kundernes forhandlingsstyrke. 

B&O analysere også på kundernes tv vaner, og har det med i deres overvejelser når de laver innovative til-

tag til nye produkter, så produkterne tilrettes kundernes tv vaner. 8 maj43 2014, lancerede de et nyt tv, 

B&O Avant. Et ultra HD-tv med trådløs bevægende lyd. Dette tv, sælges i en prisklasse, der sælges billigere 

end deres nuværende AV tv apparater, men stadig i den høje ende af prisskalaen. Med dette nye tv, hen-

vender B&O sig til flere potentielle kunder pga. prisen, men også til kunder der køber produkter pga. høj-

teknologien og design. 

B&O44 sælger i overvejende grad deres produkter via et netværk af dedikerede forhandlere, som hovedsag-

ligt forhandler B&O produkter.  Markedsføringen af produkterne sker globalt, dog kommer den største om-

sætning fra Europa, men de er nu i gang med at etablere sig i BRIK landende og i USA. Forhandlernetværket 

er nøje udvalgt af B&O og skal følge B&O´s værdier, kvalitetsgarantier, præstationer og kvalitetsmål, for at 

                                                

42
 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=8908&zoneid=5  

43
 http://www.bang-olufsen.com/da 

44
 Bang og Olufsen A/S Årsrapport 2012/13 

http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=8908&zoneid=5
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kunne fastholde muligheden for at have forhandlingen af B&O´s produkter. Deres kunder har samme for-

handlingsstyrke som er nævnt ovenfor. 

9.3.3  Substituerende produktet 

Hvad kan opfattes som substituerende produkter til B&O´s produkter og dermed true B&O på sigt. Produk-

terne skal have samme egenskaber som B&O´s produkter til en billigere pris eller bedre kvalitet end B&O, 

eller produkter der har så store teknologiske egenskaber, at B&O´s produkter er forældet. 

Pc, Tablets og Smartphones, som i dag er hver mand eje, må anses for at være et substituerende produkt. 

Med en computer, Tablets, og Smartphones, kan man se tv hvor og når som helst og de kan anskaffes i alle 

prisklasser. Endvidere kan man med sin PC samle et mediecenter hvorfra man kan styrer alt sit radio og tv. 

Film og andre programmer kan downloades fra nettet og utal af kanal udbydere er kommet på markedet de 

senere år, såsom Net Flex osv.  

Et andet substituerende produkt for B&O´s tv er en projektor, som anvendes som et alternativ i stedet for 

en fladskærm, og kan fås i flere tilpassede størrelser og kan flyttes rundt manuelt, medmindre man ønsker 

det fastmonteret. En projektor kan også være et komplimentært produkt til fladskærmen og kan anvendes 

til eksempelvis ”filmaftner”. 

Men de ovennævnte ting kan ikke anses for at være nogen trussel til B&O´s produkter, da præferencen til 

B&O´s produkter ikke kun har med produktet at gøre, men også de værdier der omgiver produkterne. 

B&O´s Plays serie, kan I princippet kaldes et substituerende/konkurrerende produkt til B&O´s oprindelige 

AV produkter. Trådløs teknologi der kan kobles sammen med nogle af Apples produkter, moderne og smart 

design og med de samme værdier som omgiver andre B&O produkter, bare til en væsentlig lavere pris. Dog 

skal B&O overveje om denne serie af nye produkter, vil flytte deres nuværende kundesegment af AV serien 

over til B&O Play, eller om det kan ”ødelægge” omsætningen samt ry af deres oprindelige brand. 

9.3.4  Leverandørenes styrke 

I B&O`s årsrapport for 2012/13 står der beskrevet, at koncernen er afhængige af en lang række leverandø-

rer primært fra Asien og Europa.  

De tilstræber at have samarbejdes relationer til leverandørerne der er langvarige, både for køb af udvik-

lingsydelser, viden og kompetencer og produktions varer.  

Indgået kontrakter og aftaler med leverandørerne skal sikre forsyninger af kritiske råvarer og hvor det er 

muligt ønsker de at have kontrakter med flere leverandører, for at undgå sårbarheden omkring leverandør 

afhængighed og leveringssikkerhed. 

Leverandørerne er/kan derfor være i en gunstig position, når det omhandler forhandling af priser og andre 

kontraktlige vilkår.  
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9.3.5  Delkonklusion Porters Five Forces 

Efterspørgslen og konkurrencen om markedsandele i radio/tv branchen, variere efter konjunktur udsvinge-

ne. Dog kan man ikke konkludere, at B&O ikke mange konkurrenter på radio/tv produkter, da deres pro-

dukter er unikke High End produkter, der henvender sig til et kundesegment, der er villige til at betale man-

ge penge for godt håndværk og design. Flere af B&O´s kunder har stor præference for B&O produkter. På 

deres højtaler produkter, findes der lidt flere konkurrenter, der ligeledes sælger produkter med fokus på 

lyd og akustik, men stadig er det en lille snæver kreds af producenter der konkurrer om markedsandele på 

disse High-End produkter, pga. salgspriserne. Nogle kundegrupper, ville vælge andre radio/tv producenter, 

der fremstiller og sælger billigere produkter, af forskellige årsager. Det kan være præferencer, økonomi, 

teknologi og andre købs faktorer der er årsagen til dette. 

 B&O har lanceret en ny serie, B&O Play, hvor den trådløse teknologi er inkorporeret.  Play serien, giver og-

så mulighed for nyt kundepotentiale og udvikle og fastholde de dedikerede B&O kunder, da Play serien ud-

bydes til billigere pris, end de klassiske og gamle B&O radio/tv apparater. Ligeledes har de lanceret et sprit 

nyt tv, med fokus på folks tv vaner, trådløs teknologi og med B&O karakteristiske unikke design. 

Deres forhandler net, styrer B&O selv. De etablere forretninger, shop in shops, og de forhandlere der får lov 

til at sælge B&O produkter skal leve op til B&O´s værdier overfor kunderne. B&O har også indgået samar-

bejde med Kinesiske samarbejdspartnere, som har stort kendskab til den kinesiske kultur og købsvaner. 

Som substituerende produkter til B&O findes der pc, protektorer, Smartphones og Tablets, der i dag an-

vendes af mange, men de anses ikke for at være 100 % substituerende, da B&O´s kunder har stor præfe-

rence til B&O´s produkter. 

Leverandør nettet, er nøje udvalgt af B&O og de skal leve op til de stillede krav. De indgår lange kontrakter, 

for at undgå sårbarhed omkring forsyninger af kritiske råvarer. Hvor det er muligt, har de kontrakter med 

flere leverandører, for ikke at være sårbare overfor leveringsikkerhed og afhængighed. 

9.4 Porters generiske strategier - HBA 

Portes45 generiske strategier, også defineret som Porters konkurrence strategi, er en overordnet strategi, 

som B & O har udarbejdet for at sikre sig, fremtidens konkurrence mæssige fordele i radio/tv branchen. 

Porters generiske strategi er en del af den samlede strategiske planlægning og er en helt basal strategi for 

en virksomhed som B&O, for at sikre dem indtjening og øge de konkurrencemæssige fordele. 

For at opnå størst mulig profit, øge sin konkurrencemæssige position og øge markedsandelen, skal B&O ha-

ve et overblik over, hvor man på nuværende tidspunkt befinder sig i forhold til sine omgivelser. Det er der-

for vigtigt at B&O skaber overblik over sine stærke og svage sider og de muligheder og trusler der kan fore-

komme i fremtiden.  For at anskueliggøre dette, bør virksomheden udarbejde en SWOT – analyse. 

Porter lægger op til at virksomheden må træffe et valg om en af disse grundstrategier, og man kan anvende 

nedestående, for at finde den helt rigtige konkurrencestrategi. 

                                                

45
 Porters konkurrence strategier. Peter Lynggard´s Driftsøkonomi 7 udgave, side 274 - 277 
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 Identificering af virksomhedens generiske strategi 

 Bestemme hvilken generisk strategi virksomheden bør have 

 

 

 

Derudover kigger vi på B&O´s konkurrencemæssige fordel og hernæst hvilket marked, de har med at gøre 

og hvordan de kan påvirke de fem konkurrencekræfter i deres favør. 

 

 

Figur 28 - Porters generiske strategier. Kilde: http://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/porters-generiske-
strategier/modellens-opbygning 

 

Omkostningsførerskab – Er virksomheder der ønsker at have lave omkostninger og derved kan opnå stor-

driftsfordel og henvender sig til en stor målgruppe. Typisk er det standard varer virksomheden producere 

for at have succes med sin virksomhed og man skal sælge sit produkt til samme priser og kvalitet som kon-

kurrenterne. 

Fokus-strategien – Er virksomheder der har fokus på lave omkostninger, men de henvender sig til en lille 

målgruppe. En virksomhed med denne type konkurrence strategi, har fokus på at mindske omkostninger 

ved f.eks. indkøb, produktion og distribution.  Virksomheden, vælger sit kunde segment for at tilpasse pro-

duktionen 100 % til markedet. Iværksætter virksomheder anvender ofte denne konkurrence strategi, da de 

kan få loyale kunder, der er med til at øge væksten for virksomheden i fremtiden. Fokusstrategien findes i 

to varianter, en omkostnings variant, hvor målet er omkostningsfordel i sit segment og en differentierings 

variant, hvor man ønsker at opnå differentierings fordel i segmentet. 

Differentieringsstrategi – Kan anvendes som konkurrence strategi af virksomheder som ønsker at have 

unikke produkter og henvende sig til en stor målgruppe. At fremstille og sælge unikke produkter, gør at 

virksomheden kan sælge produkterne til højere priser, i forhold til de virksomheder som anvender omkost-

ningsførerskab som konkurrencestrategi. Ligeledes kan virksomheden også differencer sig på funktionalite-

ten og produktkvaliteten af produktet i forhold til konkurrenterne på markedet.  Såfremt virksomheden har 

skabt et brand, eller et image som er specifikt for virksomheden, er dette også med til at differentiere virk-

ttp://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/porters-generiske-strategier/modellens-o
ttp://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/porters-generiske-strategier/modellens-o
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somhedens produkt fra konkurrenterne. Kundeservice samt forhandlernetværk, er også medvirkende til at 

differentiere virksomhedens produkt. 

B & O har med deres fokuseret differentieringsstrategi, henvendt og henvender sig til en snæver målgruppe 

af kunder, med deres unikke design og specielle produkter. Produkterne, har specielle egenskaber og en høj 

kvalitet og lang levetid, i forhold til de fleste af deres konkurrenters produkter. B&O har ligeledes en service 

af meget højt niveau, de lover at have reservedele i x antal år til alle B&O produkter, til sammenligning med 

konkurrenterne i branchen, hvor der er en hurtig udskiftning af produkterne. Ligeledes, levere og montere, 

B&O produkterne i kundernes hjem uden beregning, hvilket også må anses for at være et højt service ni-

veau. Deres forhandlernetværk er nøje udvalgte forhandlere og ligeledes er de selv begyndt at øge antallet 

af deres egne B&O forretning, der kun er dedikeret med B&O´s egne designs og produkter.   

Med de nye tiltag med B & O Play serien, har de nu en differentieringsstrategi, som henvender sig til flere 

målgrupper, stadig med unikke produkter og god kvalitet og høj service niveau og højteknologiske produk-

ter. 

9.4.1  Delkonklusion Porters generiske strategier 

Porters generiske strategi er en del af den samlede strategiske planlægning og er en helt basal strategi for 

en virksomhed som B&O, for at sikre dem indtjening og øge de konkurrencemæssige fordele. 

B&O, med deres fokuseret differentierings strategi, henvender sig til en snæver målgruppe af kunder. Kun-

der der ønsker at betale for unikke produkter af høj kvalitet og godt design. 

B&O Play serien, henvender sig til en lidt bredere målgruppe, pga. trådløse teknologi og en lavere pris, end 

den klassiske B&O serie. Dog er prisen stadig over gennemsnittet, for ordinære radio/tv produkter. Play se-

rien er stadig et unikt produkt, af god kvalitet og et højt service niveau. 
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9.5 SWOT analyse - Alle 

Ud fra analysering af B&O´s strategiske situation kan vi udarbejde en SWOT analyse, som vil belyse B&O´s 

primære styrker, svagheder, muligheder og trusler i en SWOT analyse. 

SWOT analysens formål er at belyse B&O´s markedsposition, samt belyse de styrker og muligheder, som 

B&O vil kunne møde i fremtiden. SWOT analysen kan anvendes af ledelsen som et værktøj til at minimere 

de eksterne og interne trusler, som på sigt kan skade virksomheden B&O. 

 

Figur 29 - SWOT - Kilde: Eget tilvirkning 

9.5.1 Delkonklusion SWOT 

9.5.2  Styrker 

Med udgangspunkt i ovenstående har B&O mange styrker. Virksomheden har eksisteret i mange år og har 

opbygget et stærkt og anerkendt brand indenfor hi-fi ikke bare i Danmark, men også uden for landets 

grænser. B&O´s kompetencer er unik lyd og design og ikke at glemme det brugervenlige i anvendelsen af 

produkterne, hvor innovation og teknologi går hånd i hånd.  

B&O har flere mulige salgskanaler til deres produkter bl.a. de såkaldte B1 butikker, der med et ny lanceret 

forretningskoncept, fremhæver B&O produkternes unikke egenskaber, hvor kunden kan få personlig og 

kompetent rådgivning af eksperter i B&O´s produkter. Antallet af B1 butikker er dog reduceret med 125 bu-

tikker verden over i 2012/2013, primært fordi de var urentable. En anden salgskanal er de såkaldte Shop in 

Shop, altså en butik i butikken. Her er et større område i en hi-fi forretning reserveret til B&O-produkter, og 
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der er tilknyttet salgspersonale, som har et bredt kendskab til konceptet. Den tredje salgskanal er E-handel, 

hvor det er muligt at købe B&O´s PLAY produkter online.  

B&O har udvidet det strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A Capital, der har stor indsigt i lokal distri-

bution, branding og lokale samfundsøkonomiske forhold i Kina. 

B&O PLAY serien appellerer til den yngre målgruppe, bl.a. via design og pris samt muligheden for, at pro-

dukterne er kompatible med Appels I-produkter.    

9.5.3 Svagheder 

Af svagheder kan nævnes, at B&O produkterne er følsomme overfor konjektursvingninger. Det folk typisk 

sparer på, når der er krise, er luksusprodukterne, og det fik B&O til fulde at mærke, da krisen for alvor slog 

igennem. Dog vil vi vurdere, at med den nye PLAY-serie har man elimineret noget af denne følsomhed, qua 

at prisen er lavere. 

B&O har en forholdsvis lille markedsandel af det samlede salg af audio/vision-produkter, og det skyldes 

primært de forbrugere, som B&O appellerer til, er de kapital stærke. 

Da den teknologiske udvikling går stærkere og stærkere, kan det selvfølgelig være en bekymring hos poten-

tielle købere, der ønsker at investere i B&O´s produkter, at det de købte i går, allerede er forældet i dag.  

Der kan opstå en vis sårbarhed omkring leverandører af nøglekomponenter, så hvor det er muligt, skal de 

gerne have aftaler med flere leverandører. 

9.5.4 Muligheder  

B&O PLAY er den nye portefølje, der skal appellere til den yngre generation. B&O har med PLAY gjort meget 

ud af et sikre, at produkterne er kompatible med andre enheder eks. via Bluetooth til Iphones mv. Play-

serien giver B&O en unik platform for at udvikle nye produkter til denne serie. 

Fremadrettet kan B&O have glæde af de erfaringer, der opnås via partnerskaber, når man ønsker at betræ-

de nye markeder. Som eksempel markedspenetreringen i Kina med Sparkle Roll. 

9.5.5 Trusler  

Der er hård konkurrence i radio / tv branchen. Hvis man segmenteres ud i High End-klassen, hvor B&O lig-

ger, er det reelt kun det tyske firma Loewe, der kan betragtes som konkurrent. Dog er der ingen tvivl om, at 

hvis eksempelvis Samsung ønsker for alvor at satse på nichen High End-klasse produkter er det en potentiel 

trussel til B&O. 

Samarbejdet med Appel er uden tvivl en styrke, men det kan udvikles som en trussel, hvis eksempelvis Ap-

pel ønsker at udtræde af samarbejdet. Her skal B&O være bevidst om de konsekvenser, det måtte få og sik-

re sig kontraktmæssigt, hvilket de sandsynligvis og forhåbentlig har gjort. 

Det må betragtes som en trussel for B&O, at den teknologiske udvikling, udvikler sig progressivt, således at 

kunderne kan være bekymrede for, om deres ”investering” måske allerede er forældet i morgen, og derfor 

vælger et billigere produkt. Her har B&O  en vigtig opgave med at sikre sig, at deres produkter også i frem-
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tiden kan opdateres. En anden mulighed, som også er set brugt er, at B&O giver en god byttepris ved køb af 

nyt og tager det gamle retur. Begge løsninger kan bidrage til at skabe tryghed hos kunden. 

Konjunktur udsving må ligeledes betragtes som en trussel – emnet er beskrevet under svagheder og kræver 

ikke yderligere kommentarer. 

 

9.6 Emergente strategier teori - HBA 

En af fortalerne for at praktisere emergent strategi er, Henry Mintzberg46. Mintzberg, er af den opfattelse, 

at omgivelserne indeholder så mange usikkerheds risikoer og usikkerhedsfaktorer, at det er umuligt at ud-

arbejde langsigtet strategier og følge dem. Mintzberg har derfor opdelt strategier i 5 syn, som kaldes de 5 P 

ér og som skal være/danne udgangs punkt for strategierne. 

 Plan  

  At planen er udformet før end virksomheden udfører de opgaver planen er tilsigtet mod, 

og de er planlagt mod et bestemt mål. 

 Ploy 

 En ”trick” strategi der skal narre potentielle konkurrenter, for ikke at trænge ind på marke-

det. 

 Pattern 

 At strategiens handlinger, danner i konsistens mønster i virksomheden. At strategien som 

plan ikke tager højde for det resultat der følger af en given plan. 

 Position 

 At virksomheden udøver tiltag for at opnå en fordelagtig position i virksomheden eksterne 

og interne omgivelser. 

 Perspektiv. 

 At påvirke den opfattelse som omgivelserne har af virksomheden 

 

Denne opdeling skulle gøre det nemmere for praktikere og teoretikere at agere inden for strategier som et 

mønster. Og derfor har han størst fokus på Pattern, da han mener det er kernen i organisationen og i det 

mønster som strategien udmønter gennem organisationen. 

Mintzberg mener dermed, at det er umuligt at have stringente langtidsplanlægninger gennem hele organi-

sationen.  

F. eks. Ledelsen kender det strategiske udgangspunkt, som de har lagt ud fra det mål de forventer, men ve-

jen og måden organisationen skal kommer fra A til B på, kan være uforudsigeligt, pga. ude frakommende 

faktorer, der ikke var forudsigelige da man lagde strategien, og derved strategiens mønster kunne ændre 

sig gennem organisationens processer. 

                                                

46
 http://www.lederweb.dk/Strategi/Organisationsudvikling/Artikel/84450/Strategi-ifolge-Mintzberg 
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9.7 Emergente Strategier - HBA 

Vi har analyseret på Porters five forces, men Porters model medtager kun i begrænset omfang faktorer i 

omverdenen, og disses indflydelse på konkurrence situationen, men ud fra de strategiske analyser, kan vi se 

at B&O er sårbare i forhold til at tiden er præget af hastige og uforudsigelige forandringer og turbulente 

omgivelser.  

B&O har lagt en 6 årig overordnet strategi for deres virksomhed, men med de hurtig skiftende omgivelser 

kan de strategiske planlægning hurtig fejle og deres planlægnings forudsætninger og antagelser holder må-

ske ikke og kan bryde sammen, derfor kan de få behov for løbende at kunne analysere, vurdere og handle 

strategisk. 

Strategierne som understøtter den overordnet strategi i B&O, bygger formentlig på analyser, dataindsam-

ling, historik og det er en af de mest centrale og organisatoriske udfordring for ledelsen i B&O. For at opnå 

en langsigtet og helhedsorienteret overlevelse strategi der skal sikre B&O succes i usikre og dynamiske om-

givelser er B&O nødt til at kigge på følgende: 

- At være på forkant med konjunkturerne, og en usikker fremtid. 

- At generer effektive alternativer, til en eksisterende strategi, i forandrede omgivelser. 

- At hurtigt og optimalt at kunne implementer nye planer og strategier. 

B&O skal således kunne opfatte, hvilke muligheder, der kan ændre betingelserne for B&O´s eksistens og 

sikre at de er i stand til at reagere på disse ændringer. 

Vi for antager at B&O´s strategi er ”ufravigelige” slagplaner og organisatoriske er de svære og langsommeli-

ge at ændre, hvis der i nær fremtid skulle ske noget der vil påvirke virksomheden B&O. Det kan være krig, 

naturkatastrofer, finanskriser og andre samfundsmæssige eller økonomiske forhold. Disse forhold kan in-

debærer, at den planlagte strategi i B&O i sin yderste konsekvens bliver ustruktureret og fragmentere og 

formes af kreativitet og nødløsninger. En emergent strategi, kan være en fornuftig strategi for B&O, til at 

forsvare og øge markeds position. 

For hurtigt at kunne tilpasse sig, kan B&O vælge at anvende emergent strategier. En emergent strategi er et 

brud i den vante måde at tænke strategi på. Strategierne, lægges ud fra en accept af, at fremtiden er dy-

namisk og ikke kontrollerbar og kræver et fremtidig perspektiv, hvor der er konstant behov for opmærk-

somhed på de områder som SWOT analyse viser og stor flexibilitet.   

Det47 kunne også være en fejlslagen salgs strategi og implementering af nye produktsortiment, som f.eks. 

B&O Play, eller en fejlsatsning på penetrering på et nyt marked, partnerskab med samarbejdspartnere der 

ikke fungere eller af andre årsager må ophører osv. 

9.7.1  Apple  

I praksis vil det betyde, at en emergent strategisk ledelse kræver et konstant behov for opmærksomhed og 

åbenhed og stor fleksibilitet, foruden kort responstid og alternative handlingsaktiviteter.  Strategierne vil 

derfor blive, en fortløbende proces hvor virksomheden forsøger at tilpasse sig ændringerne i omverdenen. 

                                                

47
 www.mwc.dk/Teori.hmt 
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Anvender man denne løbende strategi, kan ovennævnte strategi være en mulighed for at agere hurtigt i 

forhold til markedet og fremadrettet eksistens på nogle produktgrupper, hvis f.eks. Loewe48 var blevet op-

købt af Appel og Appel havde ophørt samarbejdet med B&O, for at bruge Loewe som platform for deres 

produkter, eller hvis Loewe ikke var blevet reddet af insolvensen. 

 

Figur 30 - Mintzbergs illustration af strategi som bevidst og ”emergent” Kilde Mintzberg, 1994: 24. 

9.7.2  B&O´s kvartalsregnskab, april 2014 

B&O har lige fremlagt deres kvartalsregnskab49, hvor aktien faldt pga. en forventning til en fremgang i om-

sætningen hos B&O. Den manglende omsætning, kommer som følge af at Play divisionen har vist et svag-

hed i salget. Forudsat at analyser viser, at dette ikke er en forbigående tendens, så skal B&O hurtigt kunne 

ændre forudsætningerne for strategien af dette produkt. Det kunne eksempelvis være at 

salg/markedsføring strategien skulle ændres, eller hvis det er shop in shop butikkerne der ikke har det for-

ventet salg, og man derfor må agere hurtigt for ikke at miste yderligere omsætning, med fald af aktien som 

følge. 

For at øge salget af B&O´s produkter, kunne B&O, som led i en kundeservice strategi, evt. sælge deres pro-

dukter og tilbyde en tilbagekøbs garanti, såfremt kunden igen køber et B&O produkt. Dette ville kunne 

fastholde kunderne til B&O og måske endda ændre frekvensen på levetiden/udskiftningstiden og animere 

kunderne til en hyppigere udskiftning. 

                                                

48
 www.business.dk.tidligere B&O-folk puster liv i tysk konkurrent. 

49
 http://www.business.dk/finans/bo-aktie-faar-kloe-efter-regnskab 

http://www.business.dk.tidligere/


56 

 

9.7.3  Loewe 

Et andet eksempel, kunne være i forbindelse med Loewe, som i oktober 201350 erklærede sig selvadmini-

streret insolvens, efter at have været under rekonstruktion siden sommeren 2013 og i en periode ikke 

kendte fremtiden for virksomhedens fortsatte eksistens. Man må antage, at der måtte have været og er fle-

re af Loewes loyale kunder og kommende kunder der ikke har haft tillid til at købe Loewe produkter, da 

Loewes eksistens var ukendt for alle. Denne usikkerhedsfaktor ville formentlig påvirket salget betydeligt i 

nedadgående retning. Kunderne har formentlig også følt sig usikre på om den fremadrettede service der 

omgiver Loewes produkter, reparationer, garantien osv. ville eksitere, såfremt Loewe lukkede. Det har an-

tageligt påvirker Loewes kundesegment til at finde andre producenter, trods præferencen til Loewe. B&O 

kunne have ført en aggressiv markedsføring for at vinde en del af Loewes markedsandel i denne periode. 

I forbindelse med Loewes insolvens, har B&O været bekymret for om Apple ville købe Loewe, og fremadret-

tet bruge den som platform til Apple produkterne. Dette ville have betydet at partnerskabet med Apple 

kunne blive afbrudt og såfremt Apple evt. ville have fortsat med produktion af Radio/tv produkter i High-

end klassen, så ville B&O også have fået en konkurrent med meget stort Know How, og en kapital stærk 

konkurrent, som uden tvivl ville have udnyttet deres kompetencer, kapital og know How til at vinde en stor 

markeds andel til Apple. Dette ville have betydet at, B&O hurtigt skulle ændre strategi for salg og markeds-

føring og også for deres produktion, af høretelefoner. 

I sådant en situation som ovennævnte, kunne B&O have gjort sig overvejelser om at investere i at opkøbe 

Loewe. Der vil også være andre strategiske fordele ved at overtage Loewe, eksempelvis, ville de ved en 

overtagelse få adgang til Loewes kundekreds og kundekartotek, den viden og teknik og kompetencer, som 

Loewe er i besiddelse af og ikke mindst deres Know-how. Hvis vi antager at B&O, ville overtage Loewe, er 

der mange strategiske ting de bør overveje og ikke mindst analysere på. 

 Skal de fastholde Loewes sortiment og navn? 

 Skal de lukke Loewe ned og i stedet markedsføre B&O aggressivt, og kun sælge B&O i de lande og 

steder hvor Loewe er markedsførende? 

 Ville en overtagelse af konkurrenten Loewe, ødelægge brandet B&O ? 

 Vil Loewes kundekreds fortsat købe Loewe produkter eller vil man kunne flytte markedsandelen 

over til B&O´s produkter? 

 Vil der være stordriftsfordele i, at have to fabrikker, når man analyserer og beregner på følgende 

faktorer? 

o Indkøb/lagerstyring 

o Produktions omkostninger 

o Viden og innovation  

o Personale 

 Kan B&O flytte deres produktion af B&O til Tyskland, hvor arbejdslønnen er billigere og derved i 

producere billigere B&O produkter og sælge billigere i markedet? 

 Vil det være en fordel, l at være ”den eneste” producent af radio/tv produkter i High-end klassen, 

eller ville det animere kommende eller nuværende producenter af radio/tv til at gå ind i branchen? 

                                                

50
 http://www.business.dk/detailhandel/bo-konkurrent-erklaeret-insolvent 
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 Kunne B&O evt. bruge Loewes faciliteter til deres øvrige to strategi områder, Automotive og ICE-

power? 

Der er mange og væsentlig flere betydningsfulde spørgsmål og overvejelser og ikke mindst beregninger, 

som B&O skal vurdere inden en overtagelse overhovedet kommer på tale. 

En overtagelse ville naturligvis også betyde nye forretnings strategier og ikke mindst en investering, som 

skulle analyseres på lang sigt. Dette vil vi kigge nærmere på i vores afsnit om investering, om det ville være 

fordelagtigt at købe Loewe, dog vil vi ikke i vores beregninger analysere på ovennævnte punkter. 

9.7.4  Delkonklusion Emergente strategier 

B&O har lagt en 6 årig overordnet strategi for deres virksomhed, men med de hurtigt omskiftelige, dynami-

ske og turbulente omgivelser, kan den strategiske planlægning hurtigt fejle og de strategiske forudsætnin-

ger og antagelser holder ikke i mål. Derfor kan de få behov for løbende, at kunne analysere, vurdere og 

handle strategisk, så de er på forkant med situationen og hurtigt og effektivt generer nye planer og hand-

linger i forhold til omgivelserne. 

B&O kan anvende emergent strategier, som er en anden måde at handle på. Strategierne, lægges ud fra en 

accept af, at fremtiden er dynamisk og ikke kontrollerbar og kræver et fremtidig perspektiv, hvor der er et 

konstant behov for opmærksomhed på de områder som deres SWOT analyse viser, er af stor vigtighed for 

deres muligheder, trusler, svagheder og styrke. Dette er en proces, som kræver stor og konstant opmærk-

somhed og flexibilitet, men den vil give B&O mulighed for at handle hurtigt i forhold til ændringer der vil 

have betydning for B&O´s omsætning og eksistens. 

Loewe, en stor konkurrent har haft økonomiske problemer og der har været usikkerhed om den fremtidige 

eksistens for Loewe. Dette har givet B&O både muligheder, men også spekulationer. B&O har været be-

kymret for om Apple ville overtage Loewe og anvende virksomheden som platform for Apple produkterne. 

Uroen omkring Loewe, har givet B&O mulighed for at erobre markedsandele, såfremt B&O havde udnyttet 

Loewes situation. En anden mulighed kunne være, at B&O kunne have købt Loewe, og anvende den til de 

formål, som deres interne analyser og beregninger ville have vist, at give B&O bedst muligheder for en øget 

vækst. 

Kvartalsregnskabet, april 2014 hos B&O, har vist svaghedstegn hos B&O Play. Såfremt dette ikke viser sig at 

være en forbigående tendens, kan de også her anvende emergent strategi og f.eks. hurtig ændre salg-og 

markedsføring for denne produktgruppe, for at den ikke mister yderligere omsætning. 

10 Investering i fremtiden - SK 

B&O har i 2012/2013 mistet omsætning, som B&O også skriver i ledelsesberetningen i årsrapporten. Dette 

har medført, at forretningen ikke har haft et tilfredsstillende resultat.  

For at forøge deres kundekreds kan det være en god ide at investere. En meget stor del af salget af B&O 

sker i Danmark, hvorfor en udvidelse ud over landets grænser kan være en fornuftig strategi, som de har 

gjort det i Kina. Her har man åbnet sine egne butikker i håbet om at få en større omsætning.  

En anden måde, hvorpå man kan udvide sin kundekreds er, at opkøbe et større selskab, der allerede har en 

stor kundekreds, således at man derigennem kan skabe et behov for at investere i B&O. Et eksempel på så-

dan en virksomhed er B&O’s tidligere største konkurrent Loewe, som er gået i betalingsstandsning og der-

for har brug for kapital. Det er vores vurdering, at et opkøb af Loewe vil være en god investering for B&O. 
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Dette kan samtidig være med til at udbrede ideen om det nye B&O Avant tv, som vil være en interessant 

nyhed at præsentere for eventuelle nye kunder.  

10.1  Investeringens formål 

Formålet med at opstille investeringskalkuler er at se, om investeringen er fordelagtig for B&O i forhold til 

at løbe en risiko. Via en investering i Loewe vil B&O kunne øge omsætningen ved at bruge det eksisterende 

kundekartotek hos Loewe. Ved investeringskalkulationen skal der være opmærksomhed på afkast, sikker-

hed, risici og udviklingsmuligheder. Når man investerer i en stor virksomhed som Loewe, vil der være fokus 

på sammenhængen mellem afkast og sikkerhed. Høj sikkerhed vil i reglen reducere afkastningsniveauet.  

Hvornår er en investering fordelagtig? I erhvervsøkonomien sondrer vi mellem absolut og relativ fordelag-

tighed51. Ved vurderinger af investeringer fortæller fundamentalprincip I om absolut fordelagtighed, og 

fundamentalprincip II om relativ fordelagtighed. I dette afsnit vil vi se på det første princip, og de metoder, 

som anvendes ved kalkulation af absolut fordelagtighed. Fundamentalprincip I: Investeringen er fordelag-

tig, når nutidsværdien af de fremtidige betalinger er større end investeringsudgiften. Investeringens nutids-

værdi kaldes også dens kapitalværdi K052.   

En investerings cash-flow er det som investeringen genererer. Nutidsværdien af det fremtidige cash-flow 

minus investeringsudgiften er investeringens netto-nutidsværdi, der på dansk kaldes kapitalværdi. I ordet 

kapitalværdi ligger, at fordelagtigheden er opgjort som et pengebeløb, og at en kapitalværdi på 1.000 kr. 

betyder, at vi er lige godt stillede, uanset om vi gennemfører investeringen, eller vi sælger den for et beløb 

på 1.000 kr. 

Investeringsanalyser er projektrelaterede analyser af betalingsstrømme i en fremtidig årrække, og konse-

kvensen heraf koges sammen til nøgletal så som kapitalværdi, intern rente og tilbagebetalingstid. Ved kapi-

talværdimetoden anvendes fundamentalprincip I direkte, idet vi her undersøger, om kapitalværdien er po-

sitiv.  

En anden metode er at kalkulere den interne rente. Hvis den interne rente er større end kalkulationsrenten, 

så er investeringen fordelagtig. Investeringens interne rente er den rente, som medfører, at kapitalværdien 

bliver lig med nul. 

En tredje metode er annuitetsmetoden, og her er en investering fordelagtig, når investeringens gennem-

snitlige nettobetaling pr. år er positiv. Annuiteten kan fortolkes som investeringens årlige nettooverskud53. 

En fast årlig lejeudgift kan ses som en annuitet i løbende priser, der er en faldende betalingsrække, når den 

omregnes til faste priser54. 

                                                

51
 Side 27, kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 

52
 Side 27, kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 

53
 Side 34 kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 

54
 Side 40 kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 
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En fjerde metode er tilbagebetalingsmetoden55. Tilbagebetalingstiden er den tid, der går, før det investere-

de beløb er tjent hjem igen. Interessen for tidsmålet skal ses i sammenhæng med, at der i erhvervsmæssige 

investeringer er usikkerhed omkring udfaldet, og en af de usikre størrelser er projektets levetid. Tilbagebe-

talingsmetoden er populær, hvilket tilskrives det, at metoden er enkel og letforståelig, og at den giver in-

formation om likviditetsforløbet, samt information om risikoen ved projektet. Tilbagebetalingsmetoden kan 

anvendes til at belyse lønsomhed og risiko. 

Faste eller løbende priser kan anvendes ved opgørelsen af betalingsrækken, også når en investering vurde-

res. Opstilles kalkulen i faste priser, skal den nominelle rente, også kaldet markedsrenten, justeres ned med 

inflationsraten. Nutidsværdi og den dynamiske tilbagebetalingstid er principielt ens, hvorimod intern rente, 

annuitet og simpel pay-back ændrer sig56. 

Der kan være mange formål med at investere. Det kan være tvingende nødvendigt, hvis der for eksempel er 

nye lovkrav, der gør sig gældende. Omkostningsbesparende investeringer, udviklings investeringer eller in-

vesteringer i nye produkter eller for at beholde sin markedsposition er ligeledes forskellige formål med at 

investere. Det tænkte eksempel med B&O’s investering i Loewe er formentlig en blanding af at beholde sin 

markedsposition, men også at lave nye produkter eller et nyt navn. Ligeledes kan det være for at få en stør-

re omsætning, ligesom der ved et opkøb vil være en konkurrent mindre på markedet for de dyre og mere 

luksuriøse tv og hi-fi. Dette kan være det første skridt mod "back to basic" for B&O.   

10.2  Investeringsanalysen 

I eksemplet, hvor det vurderes fordelagtigt for B&O at opkøbe Loewe, vil virksomhedens økonomiafdeling 

regne på, hvad der kan forventes at komme ud af købet. Lad os antage, at de når frem til, at der ved den 

nye investering for B&O vil blive et større overskud på kr. 4.500.000,- om året, samt at der vil være en 

scrapværdi på kr. 5.000.000,- efter 10 år. Man ønsker en ret høj kalkulationsrente, da investeringen kan 

være risikabel, og denne sættes derfor til 10 %. Kalkulationsrenten er beregnet uden inflation, så derfor er 

der heller ikke medregnet inflation i ind- og udbetalingerne.  Opgaven er nu at vurdere, om denne investe-

ring kan betale sig.  

Da vi ikke umiddelbart har en anden investering at sammenligne med, vil vi bruge absolut fordelagtighed. 

Det vil sige, at vi udelukkende ser på, om investeringen giver et positivt resultat.  

Hvis vi investerer kr. 25.000.000,- i dag, vil de have en anden værdi om for eksempel fem år, da der er stør-

re risiko ved indbetalinger om 5 år, end der er i dag. Derfor regner vi en nutidsværdi ud og trækker derefter 

investeringen fra, men beholder også scrapværdien, som vurderes til at være ca. 5 mio. kroner, hvis vi sæl-

ger det igen om 10 år. Ud fra nedenstående beregning kan vi se, at nutidsinvesteringen + scrapværdien gi-

ver kr. 29.578.268,- her trækker vi investeringen fra og får kr. 4.578.268,-.  Denne investering er derfor for-

delagtig, også selvom vi bruger en rimelig høj kalkulationsrente. Det kan derfor godt svare sig for B&O at 

investere i Loewe.  

                                                

55
 Side 36 kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 

56
 Side 40 kapitel 3 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 
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Figur 31 - Alternativ 1: Udregning af nutidsværdi 

Der er lavet yderligere en beregning på en omkostningsbesparende maskine til produktionen, der er blevet 

udregnet til at kunne give besparelser på kr. 2 mio. om året. Maskinen vil have en levetid på 10 år og vil ko-

ste virksomheden omkring kr. 13 mio. Denne investering er noget mere sikker, så der vil man forvente en 

kalkulationsrente på 7 %. Dette skal der laves en nutidsberegning på, så man kan sammenligne ind- og ud-

betalinger.  

NV-formel:

Ydelse 4.500.000                           

N 10

FV/Scrapværdi 5.000.000                           

I 10%

Nutidsværdi af besparelser/scrapværdi kr 29.578.268,42

Investering kr 25.000.000,00

Kapitalværdi kr 4.578.268,42

Udregnet med betalingsrække:

År Investering Scrapværdi Driftsindbetalinger Nettobetalingsstrøm

0 -25.000.000kr.                   -25.000.000kr.                        

1 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

2 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

3 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

4 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

5 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

6 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

7 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

8 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

9 4.500.000kr.                  4.500.000kr.                            

10 5.000.000kr.               4.500.000kr.                  9.500.000kr.                            

NUTIDSVÆRDI-formel: 4.578.268,42kr.                 
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Figur 32 - Alternativ 2: Udregning af investering i maskine 

Som det ses i ovenstående beregning, kan det også betale sig at investere i maskinen til produktionen. Da 

B&O ikke har penge til at kunne investere i begge dele, skal der nu vælges mellem de to alternativer. Når vi 

skal vælge mellem to alternative investeringer, er der igen flere valgmuligheder. Der er kapitalværdimeto-

den, annuitetsmetoden, internrentemetode og tilbagebetalingsmetoden. 

Da det er en engangsinvestering, og der skal vælges mellem to alternative investeringer, vil kapitalværdi-

metoden og fundamentalprincip II blive brugt. "Den mest fordelagtige af en række alternative investeringer 

er den, der ved en given kalkulationsrentefod har den største kapitalværdi"57.    

Det bedste alternativ er alternativ 1 med investering i Loewe, da denne giver den største kapitalværdi. De 

to investeringer er dog ikke helt sammenlignelige, da der er investeret mindre i maskinen, hvilket gør det 

svært at sammenligne. Der er dog også taget højde for, at den første investering er mere risikabel end inve-

steringsalternativ 2.  

Da B&O er under pres fra markedet på sine produkter, er det nødvendigt at tænke nyt, derfor vil det være 

en god investering at opkøbe rettigheder til Loewes produkter og kundegruppe. Det er her muligt at få en 

ekstra omsætning ved langsomt at overtage kunder fra Loewe over til B&O. Mener ledelsen, det er for risi-

kabelt, og man vurderer, at der ikke er den omsætning i at købe en del af Loewe, kan man også vælge den 

omkostningsbesparende maskine.  

                                                

57
 Side 42 kapitel 4 Investering i Lynggaard, Peter (2008): ”Investering og finansiering”, Handelshøjskolens Forlag. 

Ydelse 2.000.000                           

N 10

FV/Scrapværdi -                                        

I 7%

Nutidsværdi af besparelser/scrapværdi kr 14.047.163,08

Investering kr 13.000.000,00

Kapitalværdi kr 1.047.163,08

Udregnet med betalingsrække:

År Investering Scrapværdi Driftsindbetalinger Nettobetalingsstrøm

0 -13.000.000kr.                   -13.000.000kr.                        

1 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

2 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

3 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

4 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

5 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

6 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

7 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

8 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

9 2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

10 -kr.                           2.000.000kr.                  2.000.000kr.                            

NUTIDSVÆRDI-formel: 1.047.163,08kr.                 
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10.3  Følsomhedsanalyse 

Investering er som bekendt næsten altid forbundet med risiko, og den risiko er forskellig alt efter, hvilken 

investering man laver. Er det ejendomsinvestering, er risikoen som oftest, om ejendommen stiger eller fal-

der i pris. Da det aldrig er sikkert, at investeringen holder den pris eller de forudsætninger, der er lavet i 

forbindelse med en beregning af, om investeringen kan betale sig, vælger man oftest at lave en følsom-

hedsanalyse. Da kvaliteten af en værdiansættelse af en investering kan variere alt efter, hvor gode forud-

sætningerne er, prøver man ofte at lave nogle ændringer i forudsætningerne for at se på, hvad dette vil be-

tyde for værdien af investeringen i dette tilfælde nutidsværdien.  

Ændringen i denne investering består i at lave en regulering på udbetalingen af investeringen på 1 % både 

plus og minus. Ved denne ændring tager man højde for, hvad investeringen vil give, hvis den ikke lever op 

til forventningerne, eller hvad der sker, hvis de bliver bedre end forventet. Jo mere sikker man kan være på 

sine forudsætninger, jo mindre behøver man regulere på dem for at finde ud af, hvad udfaldet bliver. I in-

vesteringsalternativ 1 bliver nutidsværdien ændret med kr. 276.506 ved en ændring på 1 %. Herefter ud-

regnes det, hvor meget investeringen kan tåle at falde, inden den kommer under nul, og dette er udregnet 

til 16 % ifølge bilag 4. Det ses af dette, at hvis udbetalingen falder med 17 %, vil investeringen ikke længere 

være fordelagtig, hvilket er vigtigt at have in mente, når der skal tages stillig til en sådan investering, lige-

som det også fortæller noget om risikoen i investeringen. Så beslutningstagerne skal vurdere, om de synes, 

der er risiko for, at investeringen falder med 17 %.  

Man kan også lave en følsomhedsanalyse af løbetiden for investeringen, således at hvis den ikke kan holde 

indtjeningen i det antal år, som man har med i forudsætningen, så har man en beregning på ”worst case 

scenario”.  Når man nedsætter antal år i investeringen, kan man også argumentere for, at scrapværdien 

skal ændres. I beregningen er det forudsat, at man kan få kr. 500.000,- mere i scrapværdi pr. år, der træk-

kes fra den oprindelige løbetid på investeringen. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt dette er rigtigt, 

men hvis det er bygninger eller en maskine, der kan bruges af andre, kan man godt argumentere for det. 

Laver man denne beregning ses det af bilag 3, at investeringen kun holder i 6 år, og så vil der ikke længere 

være en positiv nutidsværdi, hvilket gør, at investeringen ikke længere er fordelagtig.  

 

10.4  Finansiering - SK 

Investeringen vil koste kr. 25 mio., hvilket skal finansieres. Til dette forestiller vi os, at B&O vil gøre brug af 

et annuitetslån over 10 år. Et annuitetslån er kendetegnet ved, at det er et lån med lige store ydelser for-

delt på hver termin. Det vil sige at i takt med, at man får betalt af på lånet, vil renteudgifterne falde og af-

dragene blive større. Dette vil se ud som nedenstående:  
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Annuitetslån 
  

   

    
 
Annuitetslån er lån med lige store ydelser i alle terminer 

   

   Hovedstol kr 25.000.000,00  
 Terminslængde Kvartal 
 Nominel årlig rente 4,88% 
 Løbetid 10 
 Kurs 100 
 

   

   Terminsrente 1,198% 
 Antal terminer 40 
 

   Kursværdi kr 25.000.000,00  
 Omkostninger kr 0,00  
 Kursværdi kr 25.000.000,00  
 

   Terminsydelse kr 790.373,26  kr 3.161.493,02  

   
Figur 33 - Udregning annuitetslån Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Af modellen ses det, at renten er 1,198 %, og den effektive rente bliver derfor 4,88 % om året. Dette giver 

en årlig ydelse på kr. 3.161.493,-. Den effektive rente udregnes med ovenstående formel. 

I de kr. 25.000.000 ligger også låneomkostningerne, som B&O har indregnet i investeringen, så de ikke skal 

ud og låne yderligere til dette. Derfor er der ikke taget højde for låneomkostninger i udregningen.   

Der er yderligere lavet en beregning på en omkostningsbesparende maskine til produktionen, der er blevet 

udregnet til at kunne give besparelser på kr. 2 mio. om året. Maskinen vil have en levetid på 10 år og vil ko-

ste virksomheden omkring kr. 13 mio. Denne investering er noget mere sikker, så der vil man forvente en 

kalkulationsrente på 7 %. Dette skal der laves en nutidsberegning på, så man kan sammenligne ind- og ud-

betalinger.  

1)1(  nrR

Figur 34 - Udregning effektiv rente 
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10.5  Delkonklusion investering og finansiering 

Da omsætningen i længere tid har været faldende for B&O, skal der tænkes i nye baner for at vende denne 

udvikling. Dette kan enten være gennem strategier for, hvordan man holder på de nuværende kunder og 

får nogen af de gamle kunder tilbage, samt en strategi omkring, hvordan man får nye kunder. 

En af måderne, hvorpå man kan få nye kunder, er ved at investere i en virksomhed, hvor man køber nogle 

aktiver og samtidig køber kundedatabaserne. Man overtager nogle aktiver, der måske kan laves om til en 

fordelagtig investering, men man overtager måske også nogle kunder, der er svære at overbevise om, at de 

skal skifte mellem fx Loewe og B&O. Først skal beslutningstagerne hos B&O vedtage, om de vil have en om-

kostningsbesparende maskine, eller om de vil satse på en investering i et aktiv hos Loewe. Det er vores vur-

dering, at investeringen i Loewe er mest fordelagtigt ud fra en betragtning om, at det er her, den største 

nutidsværdi ligger.  For at lette denne beslutning er der lavet udregninger på en række følsomhedsanalyser, 

der viser, at man vil kunne tåle at tabe 16 % af omsætningen, uden at investeringen bliver mindre fordelag-

tig, og at man ligeledes kan tåle at nedsætte løbetiden til 7 år, dog ikke hvis begge dele sker på en gang.  

Investeringen vil kunne finansieres for en ydelse på kr. 3.161.493,- om året, og man vil dermed være færdig 

med at afbetale på investeringen efter 10 år. Det er altså vurderingen, at B&O med fordel vil kunne investe-

re sig til en øget omsætning sammen med offentliggørelsen af deres nye tv, der med stor sandsynlighed er 

interessant for den nye kundekreds, som man kan invitere til pressemødet og præsentationen af det nye tv.  

11 Pris og mængde optimering - LDP 

11.1  Markedsform 

Når man skal ind og pris- og mængdeoptimere, er det afgørende at fastlægge den markedsform virksom-

hed er underlagt. Vi har efter modne overvejelser og intern diskussion valg markedsformen monopolistisk 

konkurrence, fordi at der er mange udbydere af AV-udstyr, og at man har præference. 

11.1.1 Markedsform diskussion 

Vi har diskuteret, om der reelt er for få udbydere til at kalde det monopolistisk konkurrence. Burde det i 

stedet burde være differentieret oligopol? Hvis man se på AV-udstyr, så er der rigtig mange udbydere, og af 

god kvalitet, men hvis man også inkluderer designet, så indsnævrer feltet sig, bl.a. til Loewe og måske også 

Samsung som det fremgår af en overskrift i Jyllandsposten ”Samsung klar med B&O-konkurrent”58 . Der kan 

således både argumenteres for det ene og det andet.   

11.2 Pris- og mængdeoptimering af Beovision 12-80 Gold Edition til det kinesiske 

marked 

Under markedsudvikling i Ansoffs vækstanalyse beskriver vi, at det er et fokus område for B&O at skabe en 

stærk platform i BRIK landene herunder at udvide det strategiske samarbejde med Sparkle Roll og A Capital.  

                                                

58
 http://jyllands-posten.dk/digitalt/tv/ECE5130690/samsung-klar-med-b-o-konkurrent/ 
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Vi antager nu, at direktionen hos B&O har fået en henvendelse fra deres kinesiske partner Sparkle Roll om, 

at flere af deres mest eksklusive kunder efterspørger en luksusudgave af flagskibet Beovision 12. Det kun-

derne efterspørge er, at størrelsen øges fra 65” til 80”, der ud skal overfladerne være guldbelagt med mi-

nimum 18 karat guld. ”Bling Bling effekten” har for alvor ramt B&O.  

Vi har derfor af B&O´s direktion fået til opgave, at finde den optimale pris og mængde for at sælge denne 

model ved navn Beovision 12-80 Gold Edition. 

Vær opmærksom på, at denne historie og dette afsnit er fiktiv og skal udelukkende betragtes som et tænkt 

eksempel. 

Efter samtale med produktionsdirektøren har han bekræftet, at produktionen kan foretages på deres eksi-

sterende Beovision 12 produktionslinje, samt at der er ledig kapacitet op til 380 stk. pr. år, dog skal belæg-

ningen af guld foretages af anden virksomhed. 

Marketingsdirektøren har sendt os resultatet af en markedsundersøgelse, der viser, at det er muligt at af-

sætte 400 stk. årligt på det kinesiske marked til en pris af DKK 350.000.  

Salgsdirektøren for Kina mener dog, at der er kunder, der er villige til at betale en endnu højere pris, det vil 

dog give en mindre afsætning. En analyse har vist, at hæves salgsprisen med DDK 10.000 forventer afsæt-

ningen reduceret med 10 stk. 

Produktionsdirektøren har oplyst, at de variable enhedsomkostninger er beregnet til DKK 170.000 og forlø-

ber proportionel. 

Vi kan nu beregne den optimale pris og mængde ud fra ovenstående. 

Prisafsætningsfunktionen kan nu beregnes p = ax + b 

 

  
     

       
⇔
     

   
⇔      

          ⇔                    ⇔                  ⇔           

                 

Herefter beregnes grænseomsætningen efter den dobbelte hældning af afsætningsfunktionen 

                     

Vi kan nu beregne den optimale mængde ved at sætte groms = gromk. Det betyder, at den optimal mæng-

de er der hvor groms skærer gromk 

            ⇔                        ⇔                 ⇔        

Den optimale pris indsættes nu i vores pris afsætningsfunktion 

                    ⇔                      ⇔             

Det betyder at den optimale sammenhæng mellem pris og mængde er 290 stk. til en pris af DKK 460.000. 

De 290 stk. kan ligeledes produceres indenfor den eksisterende kapacitet.  
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Figur 35 - Optimal pris og mængde på BeoVision 12 – 80 Gold Edition. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Da vi kender den optimale pris og mængde, kan vi nu beregne det optimale dækningsbidrag 

Omsætning  
 
290   stk. á  

 
460.000   DKK    

 
133.400.000   DKK  

 Variable omkostninger  
 
290   stk. á  

 
170.000   DKK  

 

    
49.300.000   DKK  

 Dækningsbidrag            
    
84.100.000   DKK  

Figur 36 – Beregning af dækningsbidrag på BeoVision 12 – 80 Gold Edition. Kilde: Egen tilvirkning 

 

11.3  Pris- og mængdeoptimering af BeoVision 12-80 Gold Edition 

Koncernchef Tue Mantoni mødte under en eksklusiv messe i Kina en forhandler fra Dubai, som havde hørt 

om BeoVision 12-80 Gold Edition. Han var meget interesseret, men mente dog, at det var muligt, at de me-

get velhavende i Dubai ville have brillanter langs kanten. Han mente, at det var muligt at sælge 120 stk. 

BeoVision 12-80 Diamond Edition til en pris á DDK 600.000 pr. stk. Produktionsdirektøren har oplyst, at de 

variable enhedsomkostninger er beregnet til DKK 170.000 (omkostningen for guld og diamanter er ens) og 

forløber proportionel. En prisstigning på DKK 20.000 forventes at reducere salget med 5 stk.  

Vi kan nu beregne den optimale pris og mængde ud fra ovenstående. 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P
ri

s 
(D

K
K

/s
tk

.)
 

Afsætning (stk./årligt) 

Optimering ved afsætning af Beovision 12 - 80 Gold Edition 

Prisafsætningsfunktion Grænseomsætning Grænseomkostninger

Optimal pris/mængde Kapacitets maximum



67 

 

Prisafsætningsfunktionen kan nu beregnes p = ax + b 

 

  
     

       
⇔
      

  
⇔      

          ⇔                    ⇔                  ⇔            

 

                   

 

Herefter beregnes grænseomsætningen efter den dobbelte hældning af afsætningsfunktionen 

   
                       

 

For at optimere afsætningen til det kinesiske marked sammen med de nye muligheder i Dubai skal optime-

ring gøres i forhold til summen af den totale grænseomsætning på det kinesiske marked og marked i Dubai. 

M1 og M2 = mængde på markederne. 

                       ⇔                     ⇔                   

                         ⇔                         ⇔   

                      

       ⇔                                  ⇔                    ⇔ 

                      

Vi sætter nu vores totale grænseomsætning lig med grænseomkostninger og finder den optimale mængde. 

                      ⇔                       ⇔         

Den optimale mængde er således 403 styk. Vores kapacitets max er 380, derfor beregner vi nu den totale 

grænseomsætning ved 380 styk. 

                 (        ) ⇔                  

Ud fra denne grænseomsætning fastlægges nu optimal mængde og pris på de to markeder. 

                  ⇔       (              )⇔       

                                                  

Altså 271 styk til DKK 479.000 på det kinesiske marked. 

                     ⇔       (                )⇔         ⇔       

     (         )                                       

 

Og 109 styk til DKK 644.000 på marked i Dubai. 
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Hermed kan vi beregne det nye dækningsbidrag. 

Omsætning Kina 271 stk. á 479.000 DKK 
 

129.809.000 DKK 

Omsætning Dubai 109 stk. á 644.000 DKK 
 

70.196.000 DKK 

Omsætning i alt 
     

200.005.000 DKK 

        Variable omk. Kina 271 stk. á 170.000 DKK 
 

46.070.000 DKK 

Variable omk. Dubai 109 stk. á 170.000 DKK 
 

18.530.000 DKK 

Variable omk. i alt 
     

64.600.000 
 Dækningsbidrag 

     
135.405.000 DKK 

Figur 37 – Beregning af dækningsbidrag på Beovision 12 – 80 både på det kinesiske og Dubai´s Marked 

 

B&O vil med ovenstående beregning forbedre deres dækningsbidrag med godt DDK 51,3 mio59.  

11.4  Delkonklusion pris og mængde optimering 

Vi kan konkludere, at det er en rigtig god idé at gennemføre en pris- og mængdeoptimering på sine produk-

ter, således at man skaber det maximale dækningsbidrag på en given vare. B&O har uden tvivl siden krisen 

haft fokus på omkostningssiden, hvilket måske har betydet, at der ikke har været fokus på at optimere ind-

tjeningen via pris- og mængdeoptimering, det kunne være et fremtidigt fokus område.   

12 Priskrydselasticitet - LDP 

12.1 Priskrydselasticitet mellem B&O PLAY og ”den traditionelle AV-serie” 

B&O har valgt at introducere den noget billigere PLAY-serie, men det har kostet på den traditionelle AV- se-

rie herunder BeoLab, som artiklen fra Berlingske Business den 9. januar 2013 beskriver. Hermed et uddrag; 

”Den noget billigere PLAY-serie, der særligt har været henvendt til unge, har nu så stor succes, at den be-

gynder at æde af salget på Bang & Olufsens flagskib, luksusprodukterne i AV-serien”.60  

Teorien beskriver, at der vil opstå efterspørgselsmæssig afhængighed ved, at efterspørgsel på en vare vil 

påvirkes af prisændringen på en anden vare. Når vi snakker priselasticitet, så måler man på den relative 

ændring i mængden på den ene vare divideret med den relative ændring i prisen på den anden vare. Ved 

priskrydselasticitet sondres ligeledes mellem substituerende vare og komplementar vare. I denne analyse 

snakker vi substitution, hvorved det gælder, at når prisen stiger på den ene vare vil efterspørgsel efter den 

anden vare stige. Retningen afgives af et positivt fortegn, og styrken angives af elasticitetens størrelse61. 

B&O har lanceret den nye B&O PLAY og har stadig den traditionelle portefølje af AV luksusprodukter. Man 

må formode, at der bliver tale om en vis form for substitution, idet at B&O PLAY giver kunderne mulighed 

for at erstatte den traditionelle serie med den noget billigere B&O PLAY-serie og at få nye kunder ind i bu-

                                                

59
 Se bilag 9 

60
 http://www.business.dk/detailhandel/bang-olufsens-ungesatsning-aeder-luksus-produkterne 

61
 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard udg. 7 s. 240- 249 
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tikken. Formålet har helt sikkert været som overstående uddrag beskriver at introducere de unge til den 

nye B&O PLAY portefølje eller sagt på en anden måde ”at få de unge ind i butikken”, således at de måske 

fremadrettet, bliver så glade for B&O´s produkter og når de bliver kapitalmæssigt stærkere, køber produk-

ter i den traditionelle AV portefølje. 

Der vil være en mulighed for, at B&O PLAY vil tage markedsandele fra den ordinære AV-serie i hvert fald på 

den korte bane. Da en andel af de loyale B&O kunder fremadrettet vil købe produkter i PLAY-serien, der er 

noget billigere, og dermed billigere at skille sig af med, for at købe nyt, der ikke er forældet teknologisk. 

B&O skal fremadrettet være opmærksom på, at prisændringer mellem de 2 porteføljer vil påvirke afsæt-

ningen indbyrdes. 

Vi vil med nedenstående eksempel demonstrere hvorledes priskrydselasticiteten blive påvirket af, at B&O 

regulerer prisen på Beovision 11 hvorefter det påvirker den ny billigere Beo Play V1. Det vil vi prøve, at de-

monstrere via fiktive tal.  

Følgende formel er gældende:         
    
  
   
  

 

  Beovision 11 - 40 BeoPlay v1 – 40 

  Pris Afsætning  Pris Afsætning 

Udgangssituation (før)                  48.000                     9.000                   18.000                13.000  

Efter prisændring (nu)                  50.000                     8.000                   18.000                14.000  

 

Priselasticitet     1,85 
Figur 38 - Priskrydselasticitet. Kilde: Egen tilvirkning 

Det betyder, at hvis B&O hæver pris på Beovision 11 med 1%, så stiger afsætningen med på B&O Play med 

1,85 %62 

12.2  Delkonklusion priskrydselasticitet 

Da B&O beslutter, at introducere den ny B&O PLAY portefølje, der er en substitutions vare til den eksiste-

rende AV portefølje, er der som nævnt i overstående artikel sket et fald i afsætningen af ”flagskibets luk-

susprodukter AV-serien”, hvilket i sig selv er naturligt.  

B&O skal ligeledes være opmærksomme på, at prisstrategien mellem deres produkter kan forrykke salget 

fra AV- serien til B&O PLAY, måske mindre sandsynligt den anden vej, da de som tidligere nævnt substitue-

rende for hinanden. 

Alt andet lige er det bedre, at der er substitution mellem varerne indenfor egen butik end over til konkur-

renterne.  

                                                

62
 Se bilag 8 
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13 Konklusion - Alle 

Der er i dette projekt analyseret på B&O’s strategi gennem diverse analyser og på B&O’s økonomi gennem 

regnskabsanalyse. Der er også lavet løsningforslag til B&O gennem investerings kalkule for køb af Loewe, og 

en optimering af pris og mængde på et nyt produkt til et nyt marked. Dette har været anvendt i forbindelse 

med besvarelse af problemformulering:  

 I dette projekt ønskes det at verificere, om det er den rigtige strategi at have 2 produktlinjer, og hvilke 

konsekvenser det har for forrentningen B&O. Hvilke andre tiltag kan have positiv effekt på resultatet.   

B&O har haft nogle rigtig svære år. Som det fremgår af regnskabet, er B&O gået fra at være en glimrende 

investering for aktionærerne til at være en meget dårlig investering. Hvis man ser det ud fra et perspektiv 

om, at afkastet gerne skulle ligge som minimum omkring, hvad man får for en obligation og også helst lidt 

højere, så er der er større risiko ved investering i aktier. B&O har dog taget skridt i den rigtige retning, 

egenkapitalens forretning 10/11 og 11/12 er blevet positiv efter et par år, hvor den har været negativ, men 

i 12/13 er den igen i minus. Dette kan skyldes den noget lavere omsætning, som resultat af en masse luk-

kede butikker, men det vil også sikre dem lavere omkostninger i de kommende år, så alt er gjort klart til en 

økonomisk optur for B&O. De meget opmærksomme på, hvordan trends skifter i samfundet, det handler 

om for B&O at være klar og omstillingsparate.  

De har vist, at de er omstillingsparate med deres nye B&O Avant, der ikke er lavet for, at man skal indrette 

stuen efter sit TV, men at TV’et kan indrette sig efter, hvor man gerne vil have det til at pege hen i stuen el-

ler andre steder i hjemmet. 

B&O’s AV serie har vist en bedring af resultaterne og med det nye tv viser de også, at de stadig vil satse 

stort på denne serie. Deres PLAY serie er derimod faldet i omsætningen i 2013. Det har indtil videre været 

salg af høretelefoner, der har været rigtig godt for deres PLAY serie, men det kunne godt se ud til, at der 

skal noget nytænkning til, hvis serien skal fortsætte. PLAY serien er oprindeligt lavet til de lidt yngre kunder, 

og en del af produkterne er fremstillet i et samarbejde med Apple. Det kan vise sig at have været med til at 

hjælpe serien til en større omsætning, men det kan også have den konsekvens, at B&O bliver afhængige af 

samarbejdet med Apple, og dette kan være en svaghed for B&O. Der kan dog være visse forbehold for, at 

serien faktisk kan have taget kunder fra AV serien, hvilket ikke virker hensigtsmæssigt, idet vi antager, at 

der er en større avance på AV serien.  

B&O har haft problemer med omsætningen, hvorfor de prøver kræfter med nye markeder. Det er specielt i 

de asiatiske lande, de har lavet lidt større satsninger, og i BRIK-landene, hvor et samarbejde med Sparkle 

Roll og A Capital kan hjælpe B&O i fremtiden. Dette kan hjælpe B&O med at få gang i omsætningen, og de-

res nye TV er også blevet præsenteret rundt omkring i mange lande. Det siges også, at dette kan være 

startskuddet til en ny og spændende periode for B&O.  

Som analyserne af B&O’s strategier viser, skal de være parate til at omstille sig både mht. teknologien, kun-

dernes ønsker og konjunkturerne i samfundsøkonomien. B&O er meget påvirket af samfundsøkonomien, 

da eventuelle ændringer i samfundsøkonomien kan betyde store ændringer i købekraft og købevaner for 

deres kunder. De skal også være klar til at omstille sig med deres PLAY serie. Viser det sig, at den tager kun-

der fra AV segmentet, kunne det være en ide at analysere, hvad der gør, at den tager de kunder, og om det 

ville være bedre enten at nedlægge serien eller lave den om, så de kunder, der normalt ville købe AV seri-

en, ikke køber i Play serien. Der skal måske være større forskel på de to serier. På længere sigt ville det godt 

kunne svare sig at have en billigere serie, men den skal helst adskille sig så meget fra AV serien, at den ikke 

stjæler dens kunder.  
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En anden emergent strategi kunne være et investeringsprojekt i Loewe, dette kunne skabe en større kun-

dekreds for B&O, hvis de kunne få adgang til Loewes kundekreds, som de kunne have inviteret til introduk-

tion af det nye TV. Dermed kunne de sikre en større omsætning i fremtiden, og deres investeringsprojekt 

kunne hjælpe virksomheden til at opnå dette, da det som vist i analysen vil give en positiv nutidsværdi.  

Det kunne også være igangsætning af et nyt produkt på et nyt marked, der kunne skabe bedre resultater i 

fremtiden og sprede risikoen, derfor skal der også laves en grundig analyse af, hvad den optimale pris og 

mængde er for virksomheden, og som der er lavet i projektet. 

Hvis B&O kan skille målgrupperne ad på AV og PLAY vil det være en god strategi at have to produktlinjer, 

men det kan på den anden side også have nogle konsekvenser for virksomheden, hvis de ikke kan skille 

dem fra hinanden. Det kan både betyde mistet omsætning, i form af kunder, der går fra det produkt med 

den højeste avance eller, at kunderne mener, at B&O rykker tættere på konkurrenternes mærker, og derfor 

ikke er dette luksusmærke, som det har ry for den dag i dag. 
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BNP i faste priser 1992-2020 Danmark og BRIK landene 

 

Regnskaber 

2003/2004 

2004/2005 

2005/2006 

2007/2008 

2008/2009 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 



76 

 

Bilag 

Bilag 1: Regressionsanalyse fra Bewistat. 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDTAL FRA REGRESSIONSANALYSEN KVADREREDE KORRELATIONER

(Resultaterne er angivet med en præcision på 6 decimaler- værdier under decimalgrænsen angives med ~ 0) Salg af tv mio kroner Brutto indkomst

Salg af tv mio kroner 1 0,952717

Responsvariabel: Salg af tv mio kroner Brutto indkomst 0,952717 1

R-kvadreret 0,952717 (Determinationskoefficient) KORRELATIONER

Justeret R-kvadreret 0,936956 Salg af tv mio kroner Brutto indkomst

Standardafvigelse 210,464249 Varians = 44295,19993 Salg af tv mio kroner 1 0,976072

Observationer 5 Brutto indkomst 0,976072 1

KVADRATSUMMER OG F-TEST

Frihedsgrader Kvadratsum F-værdi p-værdi(ss)

Regression 1 2677531,6 60,447444 0,004427

Residual 3 132885,5998

I alt (SAKy) 4 2810417,2

KOEFFICIENTER OG KONFIDENSINTERVALLER

    95%-konfidensintervaller

Koefficienter Standardafv. n. grænse ø. grænse

Skæring -7896,301401 2252,046428 -15063,31823 -729,284567

Brutto indkomst 19,931527 2,563608 11,772983 28,090072

KOEFFICIENTTESTS

p-værdi(ss) p-værdi(ss) H1 H1

Koefficienter t-stat tosidet ensidet tosidet ensidet

Skæring -7896,301401 -3,506278 0,039303 0,019651 b0 ≠ 0 b0 < 0

Brutto indkomst 19,931527 7,774795 0,004427 0,002214 b1 ≠ 0 b1 > 0

Hjælpestørrelser

x-gennemsnit 877,7

y-gennemsnit 9597,6

SAKx 6739,9

SAKy 2810417,2

SAPxy 134336,5
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Bilag 2: Regressionslinie 
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Bilag 3: Følsomhedsberegning løbetid 

 

  

Bilag 4: Følsomhed udbetaling  

 

 

Beregn kapitalværdien af investeringen. 

NV-formel:

Ydelse 4.500.000                           Oprindelig nutidsværdi 

N 6 Nutidsværdi ved ædring af 1 år 

FV/Scrapværdi 7.000.000                           Ædring af løbetid +- 1 år 

I 10% Nutidsværdi ved ædring af 2 år 

Ædring af løbetid +- 2 år 

Nutidsværdi af besparelser/scrapværdi kr 23.549.990,66

Investering kr 25.000.000,00

Kapitalværdi kr -1.450.009,34

Udregnet med betalingsrække:

År Investering Scrapværdi Driftsindbetalinger Nettobetalingsstrøm

0 -25.000.000kr.                   -25.000.000kr.                                

1 -kr.                           4.500.000kr.                  4.500.000kr.                                    

2 -kr.                           4.500.000kr.                  4.500.000kr.                                    

3 -kr.                           4.500.000kr.                  4.500.000kr.                                    

4 -kr.                           4.500.000kr.                  4.500.000kr.                                    

5 -kr.                           4.500.000kr.                  4.500.000kr.                                    

6 7.000.000kr.               4.500.000kr.                  11.500.000kr.                                  

7 -kr.                           -kr.                              -kr.                                                

8 -kr.                           -kr.                              -kr.                                                

9 -kr.                           -kr.                              -kr.                                                

10 -kr.                           -kr.                              -kr.                                                

NUTIDSVÆRDI-formel: -1.450.009,34kr.                

Beregn kapitalværdien af investeringen. 

NV-formel:

Ydelse 4.455.000                             Oprindelig nutidsværdi 4.578.268

N 10 Nutidsværdi ved ædring af 10 % af ydelse 4.301.762,90kr.  

FV/Scrapværdi 5.000.000                             Ædring af ydelse +- 1 % 276.505,52kr.      

I 10% Tab af ydelse før nutidsværdi = 0 i procent 16,11179409

Nutidsværdi af besparelser/scrapværdi kr 29.301.762,90

Investering kr 25.000.000,00

Kapitalværdi kr 4.301.762,90 4578268,42

Udregnet med betalingsrække:

År Investering Scrapværdi Driftsindbetalinger Nettobetalingsstrøm

0 -25.000.000kr.                   -25.000.000kr.                                                             

1 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

2 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

3 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

4 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

5 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

6 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

7 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

8 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

9 -kr.                            4.455.000kr.                   4.455.000kr.                                                                 

10 5.000.000kr.               4.455.000kr.                   9.455.000kr.                                                                 

NUTIDSVÆRDI-formel: 4.301.762,90kr.                 
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Bilag 5: Disponibel indkomst fra DST 

 

 

Bilag 6: Salg fra TV-virksomheder 
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Bilag 7: Regnskabsanalyse data.  
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Bilag 8: Beregning af priskrydselasticitet  

 

  

Bilag 9: Beregnings kontrol med Excel ProblemSolver 

 

 


