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Indledning 
Bang & Olufsen A/S, herefter refereret til som B&O, er en dansk produktions- og 
handelsvirksomhed. B&O blev grundlagt i 1925 i byen Struer af Peter Bank og Svend Olufsen, 
hvoraf virksomhedens navn stammer. Da virksomheden blev grundlagt arbejdede de to stiftere 
udelukkende med udvikling og design af radioer. I dag er produktsortimentet dog udvidet 
væsentligt, og i dag designer og udvikler man både fjernsyn, højtalere, telefoner og 
multimedieprodukter, som forhandles i over 100 lande på verdensplan. De klassiske produkter 
sælges hovedsageligt hos særlige konceptforhandlere, som udelukkende sælger B&O-produkter.1 

     B&O skriver selv på deres hjemmeside, at deres ideal og hovedmål er, at: "(…) flytte din verden 

med vedvarende magiske oplevelser", og de beskriver deres stolthed er at "(…) skabe oplevelser, 

som nedbryder grænser og sætte nye grænser". 2 Og et sted har de ramt rigtigt: B&O er kendt for 
deres eksklusive fjernsyn, musiksystemer og højtalere, der har "teknologisk raffinement, emotionel 

attraktion og et fremragende design"1, og fremstår i dag generelt som værende et meget eksklusivt 
brand. 

     Et udvalg af B&O’s første produkter er i dag udstillet på Struer museum3, hvilket vidner om, at 
produkterne nærmest er en del af dansk kulturarv. B&O’s produkters permanente tilstedeværelse på 
Museum of Modern Art i New York4 viser dog virkelig, at indenfor moderne industrielt design har 
de været særligt fremme. Historisk set havde en del af B&O’s produkter ifølge brandeksperter 
opnået samme status som stilikonet Arne Jacobsens stol "Ægget". De samme eksperter mener dog, 
at B&Oer blevet mere støvede og konservative. De vurderer, at de er nødt til at være langt mere 
innovative, for at genopnå samme status5. 

     B&O har i flere år været plaget at underskud og manglende vækst. Man har derfor forsøgt at 
forny sig på flere fronter, i et forsøg på at vende underskud til overskud: 
     B&O har blandt andet arbejdet sammen med større og eksklusive bilproducenter, for at give 
forbrugerne mulighed for at købe biler med avancerede lydsystemer1. Denne del af forretningen 
kalder de "Automotive" – en del, som også i 2012/13 har været i vækst takket være samarbejdet 
med de fire partnere: Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes-Benz6.  
Man har desuden lanceret en hel ny linje af produkter: "B&O Play: BeoPlay". Denne serie 
indeholder flere typer af hovedtelefoner og transportable musikafspillere. B&O blev altså først 
kendt for deres underholdningsprodukter til hjemmet, men i dag udvider de deres produktsortiment: 
Man forsøger at imødekomme, at vi ikke kun benytter os af muligheden for at høre musik i hjemmet 
– vi tager musikken med på arbejde, på løbeturen og på køreturen ved hjælp af vores smartphones, 
tablets og bærbare computere. Men på trods af, at B&O forsøger at udvikle virksomheden og 
udvide produktporteføljen, så har de i 2012/13 afsluttet regnskabsåret med et meget stort underskud. 

                                                           
1http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage 
2http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/our-values 
3http://www.struermuseum.dk/da-dk/om-struer-museum.aspx 
4http://www.beoworld.org/article_view.asp?id=26 
5http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-71824788:brandekspert-bo-er-blevet-st%C3%B8vet.html 
6 Årsrapporten for 2012/13 
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Problemstilling 
De seneste år har omsætningen hos B&O været faldende, hvilket blandt andet har været årsagen til 
et underskud i regnskabsåret 2012/13 på 212 mio. kr. Omsætningen var faldet med 6 % i forhold til 
2011/12, hvor man desuden kom ud med et overskud på 104 mio. kr.  
Hvor B&O har haft et væsentligt fald i omsætningen, så har forhandlerne af brugte B&O-produkter 
bedre tider7. Forbrugerne har altså enten ikke råd eller lyst til at betale den høje pris for 
produkterne, og derfor vælger de i stedet at købe produkterne på brugtmarkedet. Kunderne til B&O 
er der altså – men de kræver produkter til lavere priser. 

     Oveni, så er muligheden for at høre musik udvidet væsentligt over en årrække, som nævnt i 
indledningen. Vi har ikke længere kun muligheden for at høre musikken i hjemmet. Nu streamer vi 
musik på vores bærbare computer og køber musik på vores smartphones og tablets. Der er i dag 
flere alternativer som lader os høre lige den musik vi har lyst til, frem for at købe en CD og sætte 
den på et anlæg fra eksempelvis B&O. 

     En måde, hvorpå B&O allerede forsøger at imødekomme disse to problemstillinger på, er 
gennem deres serie "BeoPlay". Disse produkter er både størrelsesmæssigt mindre og mindre teknisk 
komplicerede, og dermed kan B&O komme på markedet med produkter, som kan imødekomme 
forbrugernes interesse for B&O-produkter til lavere priser. De nye Beoplay-produkter 
imødekommer desuden de moderne forbrugeres ønske om at anvende eksempelvis deres 
mobiltelefoner som musikafspiller, med muligheden for at overføre lyden til anlæg af højere 
kvalitet, end hvad der nødvendigvis findes på telefonen. 
    Desuden går disse produkter godt i spænd med udviklingen i, hvordan vi nyder musikken – 
nemlig på farten. Hovedtelefoner kan bruges på løbeturen til musikken på ens smartphone, og de 
mobile højtalere er gode til grillaftener, strandture m.v.  

     Dilemmaet ved, at B&O kommer på markedet med de mindre og billigere produkter er, at 
Beoplay-produkterne udstråler noget langt fra det brand, som B&O gennem årene har fået opbygget 
gennem de klassiske og noget dyrere produkter. Det store spørgsmål er, om det er de mindre 
elektronikprodukter, som skal hjælpe B&O ud af deres krise? 

  

                                                           
7http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2049963/bo-har-underskud-men-joergen-saelger-brugt-bo-for-flere-
millioner-aarligt/ 
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Problemformulering 
• Er det muligt at varetage sit image som luksusmærke, samtidig med, at man introducerer en 

lavpris-serie? 

• Kan B&O opretholde sin nuværende position i Danmark for eksklusive 
elektronikprodukter, hvis de bevæger sig ind på det nye marked for mindre og billigere 
elektronikprodukter? Med nuværende position menes kundernes opfattelse af B&O's 
produkter som helhed. 

• Kan mulighederne på markedet for de billigere produktkategorier på verdensplan opveje 
et eventuelt tab af markedsandele på nuværende markeder, som man måtte lide ved 
introduktionen af de billigere produkter? 
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Metodeovervejelser og metodeafsnit 
Til udarbejdelse af rapporten er anvendt viden opbygget gennem undervisningen på HD 1. del. 
Særligt er der anvendt viden og teori fra fagene erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi. Der er 
desuden anvendt relevant viden fra relevante fag på Handelsgymnasiet i Aars, Frederikshavn og 
Hobro, som lægger sig meget op af pensum for de nævnte fag på HD 1. del. 

     Vores problemstilling og problemformulering spørger, hvorvidt B&O kan varetage sit image 
som luksusmærke, på trods af, at de er ved at bevæge sig over på markedet for billigere 
elektroniktilbehør på længere sigt. Herunder hvorvidt de kan opretholde sin nuværende position i 
Danmark for eksklusive elektronikprodukter, når de bevæger sig ind på det nye marked for mindre 
og billigere elektronikprodukter, og om markedet for de billigere produktkategorier på verdensplan 
kan opveje et eventuelt tab af markedsandele på deres nuværende marked, som man måtte lide ved 
introduktionen af de billigere produkter. Med "billigere elektroniktilbehør" menes, at de nye 
produkter under BeoPlay prismæssigt er på et helt andet niveau end de fjernsyn og musikafspillere, 
som man startede forretningen op med. 

     For at undersøge dette, fandt vi gennem vores metodeovervejelser ud af, at følgende metode ville 
være mest anvendelig til at besvare problemet: 

     Ved at lave en analyse af virksomheden og dens finansielle stilling vil vi kunne afklare 
finansielle mål og udfordringer, som måtte være i virksomheden. Dette billede vil vi opnå gennem 
en kort regnskabsanalyse af det offentliggjorte årsregnskab for regnskabsåret 2012/2013. 
Regnskabsanalysen er en induktiv analyse, da der tages udgangspunkt i et empirisk materiale, da vi 
blot beregner og analysere på nøgletallene ud fra allerede udarbejde årsrapporter.   
    Regnskabsanalysen vil blive suppleret med en beskrivelse af virksomhedens ide, værdier og mål. 
Beskrivelsen er en induktiv analyse af virksomheden, da der tages udgangspunkt i virksomhedens 
konkrete situation. Hermed får vi et større overblik over B&O's nuværende strategi. Dette 
indledende arbejde kan anvendes og kan arbejdes videre med i de efterfølgende dele rapporten. 

     Den store udvikling i B&O's sammensætning af produktportefølje kan betyde, at der sker en stor 
forrykning i forhold til afsætningen af de enkelte produktgrupper. Kundernes opfattelse af 
ændringen kan betyde, at salget af de klassiske B&O-produkter falder drastisk. Dermed er det 
muligt, at tidligere investeringer ikke længere giver det ønskede afkast. Vi vil derfor komme med 
forslag til, hvordan B&O kan sikre, at disse investeringer ikke bliver en økonomisk belastning i 
fremtiden. Dette er en deduktiv analysetilgang og redegørelse, idet vi forudsætter, at de 
bagvedliggende teorier omkring investeringers lønsomhed ved bestemte priselasticiteter m.v. kan 
overføres direkte til B&O's hypotetiske tidligere investeringer. 

    Analysen af Porters 5 Forces udarbejdes for at sætte lys på konkurrenceintensiteten i den branche 
som B&O befinder sig i. Des svagere de 5 markedskræfter er, des mere attraktivt vurderes branchen 
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at være.8Porters 5 Forces anses som en deduktiv analyse, da rammerne omkring teorien er dannet på 
forhånd, og der laves en analyse ud fra dette. 

     En meget grundlæggende forudsætning for, at B&O's nye forretningsveje kan lykkes, er, at 
markedet og kunderne tillader det. 
     Derfor vil vi udarbejde en samfundsøkonomisk analyse med værktøjer fra fagene dataanalyse og 
samfundsøkonomi. Den samfundsøkonomiske analyse er en deduktiv analyse, hvor vi med tal fra 
Danmarks Statistik kan aflede hvorledes forbrugernes købekraft ændrer sig, samt hvordan 
forbrugernes vælger at bruge deres penge – bruger de penge, eller sparer de pengene op? 

     I forlængelse af den samfundsøkonomiske analyse har vi valgt at lave en analyse af BRIK-lande, 
da B&O ønsker at indtage flere af disse lande. Dette er for, at vise hvorfor B&O netop har valgt, at 
bevæge sig ind i BRIK-landene. 

     I denne sammenhæng er det relevant at vide, hvilket marked eller markeder B&O befinder sig 
på. Dette gøres ved en deduktiv analyse af markeds- og konkurrenceformer, der kan vise B&O 
hvilke konkurrenter de har, og hvilken konkurrenceform de bør agere efter. 

     Vi vil desuden lave en kundeanalyse for henholdsvis kunderne til de klassiske B&O-produkter 
og for de helt nye Beoplay-produkter. På denne måde kan vi få et indblik i, hvilken type af kunder 
B&O har for de to varegrupper og dermed hvordan kunderne reagerer på ændringer i omverdenen.    
     Et kendskab til kundernes måde at handle på vil opnås gennem klarlægning af produkternes 
typiske tilhøren i Maslows Behovspyramide. Dermed bruger vi en deduktiv analysetilgang, ved at 
bruge informationer om kunder og typiske vaner hos forbrugere, for at udtale os om B&O's kunders 
handlingsmønstre, og hvor påvirkelige de er.  

     En af B&Os nye tiltag er den nye produktserie BeoPlay som man håber, vil være en økonomisk 
redning på sigt. For at undersøge om det er dette produkt, som skal hjælpe B&O ud af deres krise, 
må vi arbejde med produktet, dets pris og produktionen heraf. 
     For at kende lidt til den position, som produktserien BeoPlay kan komme ud på markedet med, 
er det relevant at forsøge at placere produktet i PLC-kurven. PLC-kurven er også en deduktiv 
analyse, der skal hjælpe os, med at få et overblik over produktets mulige livscyklus og derved kan 
vi forsøge at fastslå, om det er fornuftigt af B&O at introducere produktet til markedet med en høj 
introduktionspris. Ud fra typen af kunder og produkt kan vi få et overblik over produktets 
priselasticitet, og sammen med resultatet af PLC-kurven kan vi lave en priskalkule. Vi har valgt at 
lave en deduktiv analyse, hvor vi har taget opdigtede tal og sat dem ind i teorien for, at kunne 
belyse hvordan vi forventer det kommer til, at se ud for B&O's afsætning og pris med både 
luksusprodukter og BeoPlay. 

  

                                                           
8
"International Markedsføring": Porters model for konkurrencestrukturen i en branche, side 226 
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Afgrænsning og forudsætninger 
Der behandles i opgaven kun forhold vedrørende kunderne på konsumentmarkedet. Dette har vi 
gjort, da forbrugeradfærden på konsument- og producentmarkedet på flere måder er forskellige, 
påvirkes af forskellige faktorer og da købsprocessen er efter forskellige mønstre. Grundet 
manglende indsigt i kunderne på producentmarkedet og grundet sidebegrænsning har vi derfor 
foretaget denne afgrænsning af opgaven. 

     Vi har afgrænset til i opgaven kun at behandle højtalere, både når det gælder luksusprodukterne 
(de klassiske B&O-produkter) og når det gælder BeoPlay-produkterne. Dette har vi gjort for at 
mindske omfanget af analyserne. Der kan være stor forskel på forholdene vedrørende køb og salg af 
eksempelvis høretelefoner og højttalere, og derfor vil udfaldet af flere analyser sandsynligvis være 
vidt forskellige afhængige af, hvilket produkt der er tale om. For at mindske omfanget af opgaven 
grundet begrænsning på sideantallet, så har vi lavet denne afgrænsning. 

     I den samfundsøkonomiske analyse tager vi udgangspunkt i dansk økonomi, danskernes 
købemønster m.v., og forudsætter, at resultaterne af analyserne herpå kan skaleres op på udvalgte 
relevante lande i udlandet. Vi er opmærksomme på, at der kan være kulturelle forskelle m.v. som 
gør, at dette ikke i realiteten er muligt. Grundet manglende viden og indsigt samt begrænset 
sideomfang har vi lavet denne afgrænsning og måttet antage, at resultaterne for Danmark altså kan 
skaleres op i udlandet.  
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Virksomheden 

Virksomhedsbeskrivelse 
Som nævnt i indledningen blev Bang og Olufsen A/S grundlagt i 1925 i Struer af to ingeniører, 
Peter Bang og Svend Olufsen. De har siden arbejdet med udvikling og design af radioer, højtalere 
og fjernsyn mv. Ideen bag virksomheden var at den skulle blive internationalt kendt for sit design, 
eksklusiv lyd og billedkvalitet. De ville gøre det så exceptionelt at de kunne adskille sig fra andre 
leverandører på markedet inden for teknologi.9 
     I dag er B&O blevet et verdenskendt brand, og folk kender dem for deres eksklusive tv, 
musiksystemer og højtalere.10Dog er udviklingen gået i stå, og B&O risikerer at miste deres status. 
Omsætningen er for B&O faldende, hvorfor man i er nødt til at gribe ind, for at få vendt de dårlige 
regnskabstal.11 

     B&O valgte i 2011 at ansætte en ny topchef - Tue Mantoni12 – der skulle forsøge at rette op på 
den dårlige økonomiske situation i B&O. Mantoni er hovedmanden bag den nye produktserie, 
BeoPlay. BeoPlay er højtalere til lavere priser, som skal tiltrække et nyt og yngre segment, hvilket 
skal vende underskud til overskud i fremtiden13.  

     B&O er som benævnt i indledningen i over 100 lande. Idéen med, at lave højtalere til en lavere 
pris er, at det er muligt for flere forbrugere at købe B&O's produkter – også dem der er ikke er 
velhavende og har mange penge til at bruge på lydsystemer til hjemmet. Hvis man med BeoPlay 
også rammer middelklassen, i stedet for kun overklassen med luksusprodukterne, i alle 100 lande, 
kan dette hjælpe med at vende B&O's underskud til overskud. I mange lande vokser 
middelklasserne markant frem. Dette ses bl.a. i nogle af de såkaldte BRIK-lande så som Rusland, 
Kina, Indien og Brasilien, hvor B&O's salg går fremad14   

  

                                                           
9http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage 
10http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage 
11http://www.business.dk/detailhandel/endnu-et-faelt-underskud-i-bo 
12http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
13http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
14http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-71824788:brandekspert-bo-er-blevet-st%C3%B8vet.html 
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Ide, værdi og mål 
 B&O forsøger at arbejde sig ud fra deres hovedmål, som lyder som følgende: 

”Bang og Olufsen flytter din verden med vedvarende magiske oplevelser”
15 

     B&O ønsker at skabe en oplevelse for kunderne ved at købe netop deres produkter. De vægter 
kvaliteten og designet så højt, at kunderne føler det er noget helt specielt, når de køber B&O. Når 
man køber B&O’s produkter opnår man en vis status, da man udadtil viser at man har mange penge, 
og det ikke er alle og enhver der har råd til at have så dyre produkter i hjemmet. Man talte tidligere 
om, at et B&O anlæg i hjemmet næsten ”var med til, at trække ejendomsvurderingen på huset 

op
16

". 

     Selv med underbrandet BeoPlay, så ønsker B&O stadig at flytte forbrugernes verden. Topchef 
Mantoni udtaler: "B&O Play er en balance mellem fornyelse og tradition og ikke blot et billigere 

produkt
17". BeoPlay udviser ikke samme status som B&O's luksusprodukter, men de billigere 

produkter stadig indeholder B&O's fremragende design og gode kvalitet, og derfor kan man opfylde 
en del af de samme behov i den nye målgruppe. 
     Målet med den nye produktserie BeoPlay er at ramme en større målgruppe, og på den måde 
kapre markedsandele. BeoPlay er et billigere alternativ i forhold til de klassiske B&O-produkter, 
hvorfor folk der ikke har råd eller lyst til at købe de dyre B&O produkter kan købe produkter fra 
BeoPlay kollektionen. Tue Mantonis hoved målgruppe er: ""The young Professionals”– kvinder og 

mænd med gode job, der endnu ikke har slået rødder og altid er på farten"
18

 Han mener ved at 
ramme den nye målgruppe med BeoPlay, vil de senere - når de har slået sig ned og tjener flere 
penge - bevæge sig over mod de dyrere B&O produkter. Derfor mener han, at det er en fordel at 
ramme folk i den yngre alder, som endnu ikke har så mange penge, med BeoPlay produkter. Han 
forventer, at når de er kommet ind i ”B&O’s verden”, så er de kommet for at blive.19 

     Hvis ikke det bliver som Tue Mantoni forventer, og folk derimod vil se ned på B&O med det 
nye BeoPlay, kan det få fatale konsekvenser for B&O's omdømme og for afsætningen for de 
klassiske produkter. Folk som igennem årene altid har købt B&O, har opnået en vis form for status 
ved at have de luksuriøse produkter. Ved at der er kommet en ny billigere serie fra B&O, kan nogen 
få den opfattelse, at man ikke opnår samme status ved at have B&O, da det ikke længere er 
produkter som man skal have mange penge for at kunne købe. Tværtimod kan unge mennesker der 
har et job sagtens spare op til et produkt fra BeoPlay serien. Det kan være en stor trussel for B&O at 
lancere en serie som BeoPlay, hvis ikke de nye kunder kan opveje det tab som de måtte lide ved at 
miste nogle af deres forhenværende trofaste kunder. Vi vil senere i opgaven lave en analyse af 
kunderne og markedet, for at finde ud af om det nuværende marked kan bære en serie som BeoPlay.   

                                                           
15http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/our-values 
16http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-71824788:brandekspert-bo-er-blevet-st%C3%B8vet.html 
17http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
18 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
19http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
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Konkurrencestrategi20 
Som nævnt ønsker Tue Mantoni at ramme et helt nyt segment med de nye Beoplay-produkter for at 
øge de potentielle kunder til den samlede produktportefølje, og dermed vende den dårlige økonomi. 
Tue Mantoni har set, at der er et stort potentielt marked og mange potentielle kunder til de noget 
billigere elektronikprodukter, end man tidligere har arbejdet med. Idet der vælges at arbejde med et 
bestemt segment, så er der tale om en fokus-strategi. Middelklassen er væsentligt større end 
overklassen, og derfor vælger Tue Mantoni at skræddersy en produktgruppe til netop 
middelklassen.  
     Tue Mantoni lægger stor vægt på, at der ikke er tale om et ”billigt” produkt, men blot et 
”billigere luksusprodukt”, og dermed er der tale om en differentieringsfokuseret fokus-strategi, hvor 
man ønsker at nå en differentieringsfordel i forhold til konkurrenterne. Dette vil man opnå gennem 
det gode design, som B&O altid har været kendt for. 

Innovation 
Som benævnt tidligere, så mener brandeksperter, at B&O bør være mere innovative, hvilket de har 
prøvet på med BeoPlay. Vi vil her prøve, at se på hvilken slags innovation B&O har brugt.  

Innovation er fornyelse og kan foregå overalt i virksomheden: 

- Ledelses-innovation 
- Strategisk innovation 
- Produkt-innovation 
- Serviceydelse-innovation 
- Proces-innovation 
- Produktions-innovation21 

Man kan sige, at B&O har været inde og være innovative flere steder i virksomheden. De har lavet 
ledelses-innovation i form af ny topchef – Tue Mantoni22 -, de har lavet strategisk-innovation ved 
hjælp af en ny strategi som præsenteret herover og som skal hjælpe B&O ind i de såkaldte BRIK-
lande23, og derudover har de lavet produkt-innovation i form af BeoPlay produkterne. 
Man kan altså konkludere, at B&O har arbejdet hårdt med innovation, og de er endnu ikke i mål, 
hvilket giver os en forestilling om, at B&O stadig arbejder hårdt med innovation og udvikling af 
nye produkter. Dette kan vi få et bedre indblik i ved hjælp af en regnskabsanalyse. 

  

                                                           
20 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 277 
21Lynggard, Peter. Driftsøkonomi. 7. udgave. Kapitel 21, side 482.  
22 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
23 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-71824788:brandekspert-bo-er-blevet-st%C3%B8vet.html 



 14 

Regnskabsanalyse 
Med analyse af B&O’s årsregnskaber de seneste år kan vi få en dybere forståelse af deres 
økonomiske udvikling. Vi kan få en bedre forståelse af, hvilke faktorer der truer dem og deres 
økonomi, samt hvor nedgangen de seneste år har forplantet sig i regnskabet. Dette kan vi opnå ved 
at lave et sammenhold af poster fra resultatopgørelsen og balancen.. Regnskabsanalysen vil blive 
lavet med udgangspunkt i appendiks 4.8 i ”Økonomistyring og budgettering”. Der henvises i øvrigt 
til litteraturlisten. 

Indtjeningsevne 

Ved at analysere på B&O’s indtjeningsevne kan vi se, hvor stor en del af omsætningen der bliver til 
overskud. Denne del kan dermed fortælle, om der sker tilpasning mellem virksomhedens indtægter 
og omkostninger, og dermed, om B&O i årene tager forbehold for, at deres omsætning er stærkt 
faldende. Det kan give et indblik i, hvorfor resultaterne de seneste år er endt, som de er. I 
nedenstående tabel findes beregning af nøgletal for B&O’s indtjeningsevne: 

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

Nettoomsætning 2.814 3.008 2.867 2.762 2.790  

Stigning/fald i % ift. året før - 6,45 % + 4,92 % + 3,8 % - 1 % -  
Resultat af primær drift -188 122 60 -34 -496  

Dækningsgrad 38,9 40,4 40,3 39,4 39,6 ** 
Overskudsgrad -6,68 4,06 2,09 -1,23 -17,78  
** Beregnet i årsrapporten 2012/13. Tallene er taget herfra. 

     Som det fremgår herover, så har B&O’s dækningsgrad ligget forholdsvis stabilt gennem hele 
analyseperioden. På trods af, at nettoomsætningen er meget svingende i perioden, har B&O formået 
at tilpasse de variable omkostninger (produktionsomkostningerne) og dermed opretholdt en 
dækningsgrad på ca. 40 %. Det fremgår af resultatopgørelsen af koncernens koncernregnskab, at 
både udviklingsomkostningerne og distributions- og marketingomkostningerne steg væsentligt i år 
2012/13 i forhold til år 2011/12 – samlet over 200 mio. DKK for de to grupper. Det fremgår af 
Regnskabsberetningen 2012/13 at distributions- og marketingomkostningerne blandt andet er øget 
grundet etablering af B&O PLAY-salgsorganisationen.  

     Koncernregnskabet bærer altså samlet stort præg af, at der er stor udvikling i gang. I 2012/13 har 
man aktiveret 52,7 % af de afholdte udviklingsomkostninger og afskrevet 217 mio. DKK (2011/12: 
146 mio. DKK) . Afholdte udviklingsomkostninger i året er på i 2012/13 på niveau med 2011/12.  
Dette viser, at B&O har måttet nedskrive en stor del af den aktiverede mængde udviklingsprojekter.  
Dette kan være af flere årsager. En mulighed er, at de tidligere projekter ikke længere lønsomme. 
    Det fremgår af regnskabsberetningen 2012/13 at man i året har besluttet at ”gennemføre en 

ekstraordinær terminering af et antal ældre, urentable produkter på tværs af samtlige 

produktområder”. 24Man rydder så at sige op i sin produktportefølje for at tilpasse 
sammensætningen til de kunder, man har i dag. For nærmere uddybning omkring investering 
henvises til særskilt afsnit herom efter regnskabsanalysen. 

                                                           
24 Koncernens årsrapport for 2012/13, side 9 af 135 ”Regnskabsberetning” 
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Rentabilitetsanalyse 

Analysen af B&O’s rentabilitet kan fortælle om deres evne til at forrente den investerede kapital. 

De beregnede rentabilitetsnøgletal fremgår af nedenstående tabel: 

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

Afkastningsgrad -7,70 5,20 2,80 -1,60 -20,60 ** 
Overskudsgrad -6,68 4,06 2,09 -1,23 -17,78  
Aktivernes omsætningshastighed 1,11 1,11 1,24 1,16 1,13 ** 
** Beregnet i årsrapporten 2012/13. Tallene er taget herfra. 

Overskudsgraden er gennemgået under afsnittet om B&O’s indtjeningsevne.  

Afkastningsgrad 

Det fremgår af tabellen, at afkastningsgraden i 2012/13 ligger lidt efter de tre foregående år. 
Sammenholdt med markedsrenten på 5 % er afkastningsgraden negativ eller meget lidt 
tilfredsstillende alle år.  

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed ligger forholdsvis stabilt i analyseperioden. I 2012/13 giver hver 
investeret krone kun 1,11 kr. i overskud. For at få vendt underskuddet er det nødvendigt at have de 
rette aktiver, som kan generere aktivitet: 
      Selskabets aktiver er faldet med over 100 mio. DKK fra 2011/12 til 2012/13, men dette fald kan 
hovedsageligt henføres til fald i varebeholdninger og tilgodehavender, og altså ikke de immaterielle 
og materielle anlægsaktiver. Det er især de immaterielle anlægsaktiver, der har stor betydning for 
B&O. Det er her de har de færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse, 
som skal sørge for afkast og omsætning til virksomheden i fremtiden. Der har fra 2011/12 til 
2012/13 været en tilgang i de immaterielle anlægsaktiver på 24,1 mio. kr. Udviklingen i 
færdiggjorte og igangværende udviklingsprojekter er som følgende: 

 2012/13 2011/12 Ændring 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 484,7 296,8 187,9 
Udviklingsprojekter under udførelse 178,2 338,9 -160,7 
Udviklingsprojekter i alt 662,9 635,7 27,2 
 
     Det fremgår af note 3.1 Immaterielle aktiver, at der i år 2012/13 er overført 211,4 mio. DKK fra 
udviklingsprojekter under udførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter. Et næsten lige så stort 
beløb – 217,4 mio. DKK – er afskrevet på færdiggjorte udviklingsprojekter i året. Der sker altså 
store ændringer indenfor de immaterielle anlægsaktiver, som også afspejles i lagerbeholdningen. 
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Opsamling 

B&O oplevede en nedgang i omsætningen fra 2011/12 til 2012/13 på over 6 % svarende til 194 
mio. DKK. For at B&O kan få vendt denne nedgang til fremgang i fremtiden er det blandt andet 
vigtigt, at de har aktiver som kan hjælpe med at generere afkast i fremtiden. De skal sørge for at 
lave de rette investeringer og samtidig kontrollere, at tidligere investeringer fortsat giver det rette 
afkast. Dette vil gennemgås dybere i det næste afsnit om investering. 

Investering 
B&O har flere år genereret store underskud på bundlinjen. Det er dog ikke kun vigtigt at fokusere 
på de enkelte underskud lige nu, men se på, hvilke investeringer der er foretaget, og hvilke 
omkostninger der er forbundet hermed. Dette har vi gennemgået kort i regnskabsanalysen. 

     Når B&O foretager så store ændringer i deres produktportefølje, som de gør med de nye 
Beoplay-produkter, så er de tidligere investeringer måske ikke længere lønsomme, idet de ikke 
genererer det afkast, som man havde forventet. Dermed bør man revurdere, om de fortsat skal være 
en del af ens aktivmasse. 
     Desinvestering er, når man generhverver tidligere investerede midler gennem eksempelvis salg 
af aktiver gennem en almindelig afsætningsproces. Såfremt beregninger og prognoser viser, at 
tidligere investeringer ikke længere vil være lønsomme på sigt på grund af ændringer i markedet, 
kan man overveje, om nogen af disse investeringer har afsætningspotentiale. En sådan 
desinvestering og dermed frigørelse af likvide midler vil gøre plads til nye investeringer25. 
Eksempelvis kan likviderne anvendes til at udvide produktionsfaciliteterne, og dermed 
imødekomme den øgede efterspørgsel, som forventes at komme gennem det nyåbnede marked i 
eksempelvis BRIK-landene. 

     I år 2012/13 var 27 % af B&O’s aktivmasse bundet i immaterielle anlægsaktiver (2011/12: 25 
%) og 17 % i materielle anlægsaktiver (2011/12: 17 %). En af de store udfordringer forbundet 
hermed er, at udviklingsprojekterne ikke er afsættelige. Den eneste mulighed for at afhænde disse er 
at nedskrive, hvilket har direkte resultatpåvirkning. 

     B&O har til gengæld en række andre aktiver, som er lettere at sælge: materielle anlægsaktiver og 
varebeholdningen er bare to at nævne. Det vurderes derfor, at B&O har god mulighed for at frigøre 
likvide midler gennem desinvestering. Dermed vurderes det, at der ved behov kan frigøres midler til 
at foretage de nye fornødne investeringer, som er forbundet med at træde ind på nye markeder 
verden over. 

  

                                                           
25 Lynggaard, Peter. Investering og Finansiering. Kapitel 1 side 79-80. 
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Omverdenen 

Porters 5 forces 
Porters 5 Forces bruges til at analysere en konkurrencesituation i en bestemt branche26. Ved at 
analysere truslen fra nye udbydere, købernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende 
produkter og leverandørernes forhandlingsstyrke får vi et indblik i konkurrencesituationen, og 
dermed hvordan B&O skal handle for at fremme deres situation på markedet. 

Truslen fra nye udbydere 

B&O 
Truslen fra nye udbydere på markedet, vurderes ikke at være særlig stor for B&O, idet B&O er et 
eksklusivt mærke, som mange kender. Det har taget mange år for B&O at få opbygget det image de 
har omkring deres produkter, hvorved det kan være svært for nye udbydere, at komme ind på 
markedet og true B&O's priser27. Når man skal ud og bruge så mange penge på nyt musik til 
hjemmet eller andet, må man antage, at forbrugerne vælger et produkt, som de har kendskab til, og 
som giver en form for prestige. Nye udbydere på markedet skal muligvis bruge flere år på, at 
opbygge et image ligesom B&O, hvorfor der kan gå nogle år, før det kan blive en reel trussel for 
B&O. B&O har derfor en chance for at gribe ind, før nye kunder kan stjæle eventuelle 
markedsandele.  

BeoPlay 
Efter at B&O har bevæget sig ind på markedet for elektronik til lavere priser i forhold til deres 
oprindelige produkter, er konkurrencen fra nye udbydere blevet større. De har bevæget sig ind på et 
marked, hvor det er let at etablere sig. Der henvises i øvrigt til afsnittet om Markeds- og 
konkurrenceformer senere i rapporten, for et portræt af den reelle situation. Så set i forhold til det 
marked som B&O har været på hidtil med få konkurrenter, har de nu bevæget sig ind på et 
territorium, hvor konkurrencen er hårdere, da der er flere konkurrenter på markedet, og det er et 
marked der hele tiden bliver ved med at vokse. Dog har B&O med BeoPlay den fordel, i forhold til 
nye konkurrenter, at B&O’s klassiske produkter har været på markedet i mange år, og har skabt sig 
et særligt image for virksomhedens produkter på markedet.  
     For at adskille sig fra de andre konkurrenter på markedet, og begrænse truslen fra nye udbydere, 
gælder det om for B&O, at skabe værdi for kunden28 i deres BeoPlay produkter, ligesom man 
formår de har gjort med de klassiske.  

Købernes forhandlingsstyrke 

B&O 
Siden finanskrisens indtraf, er folk blevet mere bevidste om hvad deres penge bliver brugt på, og er 
blevet mere påpasselige med pengene, hvilket vi vil analysere videre på under afsnittet om 
samfundsøkonomisk analyse senere i rapporten.  
                                                           
26 "International Markedsføring": Porters model for konkurrencestrukturen i en branche, side 225 
27 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 274-275 
28 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 276 



 18 

     Selvom forbrugerne er blevet mere påpasselige med deres penge, vil vi stadig mene, at det er 
B&O der har forhandlingsstyrken. Det mener vi, eftersom der stadig er et marked for de eksklusive 
produkter, og at B&O endnu ikke har været nødsaget til, at sætte priserne ned på deres 
luksusprodukter. Forbrugere der forhen købte B&O luksusprodukter, er også dem der stadig ønsker 
produkterne i dag. Denne forbrugergruppe er dog blevet reduceret væsentligt på grund af 
finanskrisen nu i forhold til tidligere.  

     Forbrugere der stadig ønsker B&O luksusprodukter, men som ikke længere har pengene til, at 
kunne købe de eksklusive produkter, er i højere grad begyndt, at købe B&O brugt. Beostæren i 
København sælger brugte B&O produkter for 2-3mio. om året, hvilket viser, at forbrugerne stadig 
ønsker B&O's klassiske produkter, men desværre ikke længere har samme midler til at kunne købe 
dem. De brugte B&O produkter bliver solgt til en pris der ligger omkring 60 % under nyprisen. 29 

      Selvom der er en stigning i afsætningen af brugte B&O produkter, så vil vi stadig mene, at det 
er B&O der har forhandlingsstyrken overfor forbrugerne. Dette mener vi, eftersom købet af B&O's 
luksusprodukterne stadig giver en hvis form for prestige og status, idet man overfor sine venner og 
familie viser, hvad man har råd til at indrette sit hjem med. 

BeoPlay 
Med BeoPlay serien, har B&O valgt at lade forhandlingsstyrken være ved forbrugerne, idet B&O 
har valgt at sætte priserne ned30. B&O har valgt, ikke at lade forbrugerne få forhandlingsstyrken 
med deres luksusprodukter, men derimod valgt, at lave en ny og billigere serie – BeoPlay – for at 
kunne øge omsætningen igen.  

Konkurrence fra substituerende produkter 

B&O og Beoplay 
Konkurrencen fra substituerende produkter er en stor trussel for B&O, idet der er mange udbydere 
af højtalere, hvis man ser på det overordnede marked, og ikke deler det op i pris, design og kvalitet. 
Konkurrencen fra substituerende produkter er bl.a. en af grundene til, at B&O har valgt at lave 
BeoPlay, da de på BeoPlay produkterne har sat prisen ned, men beholder det eksklusive design31.  
     Der henvises til afsnittet om Prisoptimering hvor vi bl.a. kan se, at B&O's luksusprodukter også 
er konkurrenter til BeoPlay hvilket gør, at vi kan antage, at når vi her snakker substituerende 
produkter, snakker vi ikke kun produkter fra direkte konkurrenter, men hele det overordnede 
marked med højtalere. Dette gør truslen stor, da B&O så har rigtig mange konkurrenter uanset pris 
klasse, design og kvalitet. Selv en højtaler i Føtex er et substituerende produkt til B&O - dog kan 
man diskutere, om designet og kvaliteten her er den samme, men det viser os, at dette er en faktor 
som B&O bør være opmærksomme på, hvis de skal forbedre deres omsætning.  

 

                                                           
29 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2049963/bo-har-underskud-men-joergen-saelger-brugt-bo-for-
flere-millioner-aarligt/ 
30 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 275 
31 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

B&O og BeoPlay 

Da der ved produktionen af B&O og BeoPlay bruges de samme komponenter mv., må vi gå ud fra 
at leverandøren er den samme til de to produktgrupper, hvorfor dette afsnit er skrevet samlet.   
      Peter Lynggaard skriver i Driftsøkonomi: "Leverandørernes magtposition påvirker råvarepriser 

og priser på øvrige inputfaktorer"
32

. Derfor mener vi, at B&O's leverandører har 
forhandlingsstyrken, idet leverandørerne sagtens kan finde andre kunder, men B&O derimod kan 
have svært ved, at finde nye leverandører. Hvis B&O f.eks. skulle ud og have nye designere, kan 
det få fatale følger, da de nye designere måske ikke opretholder den slags design som B&O opererer 
med, og kunderne derved muligvis afskærer B&O og går til konkurrenterne. Det er derfor vigtigt 
for B&O at holde sig gode venner med leverandørerne, hvis de vil beholde deres nuværende 
kvalitet, design og status.  

Konkurrencesituationen i branchen 

Ud fra ovenstående faktorer kan vi nu konkludere, at B&O's konkurrence situation på markedet er 
hård, hvis man ser overordnet på det. Danskerne er blevet mere påpasselige med hvad de bruger 
penge på, vi henviser her til afsnittet om Samfundsøkonomisk analyse. Derfor er der kommet større 
konkurrence mellem virksomheder i Danmark, da man derfor alle gerne vil have forbrugerne til, at 
købe ens egne produkter i stedet for konkurrenternes. 

     Det kan være svært for en virksomhed som B&O, at få forbrugerne til at købe deres produkter, 
da truslen fra substituerende produkter er så stor som den er. Derfor er det vigtigt, at B&O får gjort 
forbrugerne opmærksomme på, hvorfor de bør vælge B&O frem for konkurrenter. Det virker dog 
til, at B&O har været gode til, at få forbrugerne til at vælge BeoPlay frem for f.eks. Samsung eller 
Sony, da man i årsrapporten for 2012/13 kan se en stigning i omsætningen af BeoPlay produkter på 
hele 155mio. DKK fra 2011/12 til 2012/13. Dog er omsætningen for de klassiske B&O produkter i 
2012/13 faldet med 394mio.  

     Vi vil nu analysere dybere ned i, hvad forbrugerne har af likvide midler, samtidig med, at 
analysere hvad de bruger midlerne til.  

Samfundsøkonomisk analyse 
B&O har – som set i udviklingen i regnskabsanalysen – haft meget svært ved at generere overskud 
de seneste år, blandt andet på grund af stort fald i omsætningen. Gennem en samfundsøkonomisk 
analyse kan vi forsøge at finde en årsag til den faldende omsætning gennem befolkningens 
økonomi. Hvis B&O kender til udviklingen i samfundsøkonomien, kan de forsøge at imødekomme 
nogen af de væsentlige faktorer, der påvirker forbrugerne. 

      Ved at se på udviklingen i prisinflationen i forhold til udviklingen i den disponible indkomst, så 
kan B&O se hvordan forbrugernes købekraft har udviklet sig igennem årene. Det kan også give 
B&O en bedre forståelse af deres kunders forbrugsvaner.  

                                                           
32 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 275 



 20 

Inflation 

Når man kigger på inflation er der to ting man kan kigge på. Man kan kigge på løninflation og man 
kan kigge på prisinflation. Prisinflation måles som den procentvise stigning i forbrugerpriser, altså 
den pris som en forbruger skal give for en given vare. Løninflation er stigning i lønudviklingen.33       
Hvis prisinflationen stiger mere end løninflationen, så kan folk købe mindre for deres penge, og 
forbrugerne får derved en ringere købekraft.  

     Vi har her valgt at kigge på udviklingen i prisinflationen og på udviklingen i den disponible 
indkomst i procent, da vi her vil vise, hvor mange penge forbrugerne har at gøre godt med, og hvor 
mange varer de så kan købe for disse penge - også kaldet købekraften. Købekraften måles i, hvor 
mange varer forbrugerne kan få for deres penge. Hvis prisinflationen stiger mere end den disponible 
indkomst, så falder købekraften. Omvendt hvis prisinflationen er mindre end stigningen i den 
disponible indkomst, så forbedres forbrugernes købekraft.  

      På bilag 2 kan man se, at de fleste år, så stiger den disponible indkomst mere end 
prisinflationen. Det vil sige, at købekraften i Danmark forbedres langsomt. Det er kun år 2001, 2002 
og 2009 at priserne stiger mere end den disponible indkomst, hvilket forringer købekraften.  Det 
fortæller os, at forbrugerne hovedsageligt burde kunne købe mere, altså at købekraften 
hovedsageligt stiger langsomt. Men selvom den disponible indkomst for det meste stiger mere end 
priserne, er det ikke umiddelbart udtryk for, at forbrugerne køber mere. Mange mennesker bruger 
også en del af den disponible indkomst til at spare op, vi henviser her til afsnittet om Udvikling i 
opsparing i forhold til disponibel indkomst.  

Udvikling i BNP i Danmark 

 

Figur1 http://xn--makrokonomi-kgb.hansreitzel.dk/Makrooekonomi/Figurer.aspx 

                                                           
33 Biede, Hans Jørgen. Makroøkonomi. Kapitel 12, side 332.  
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      Med udgangspunkt i ovenstående figur, fra og med år 2000, så kan man se, at udviklingen i den 
økonomiske vækst i starten af 2000 faldt lidt, hvorefter den omkring 2003 begyndte at stige igen. I 
2006 begyndte udviklingen så igen at falde, denne gang drastisk. I 2009 nåede den økonomiske 
udvikling så bunden med en nedgang på ca. minus 6 %. Herefter begyndte økonomien at gå op igen, 
og i 2010 var den økonomiske udvikling igen var positiv. 

     Vi har en forventning om, at i perioderne med økonomisk nedgang, så sparer forbrugerne en 
større del af den disponible indkomst op, i stedet for at forbruge den, for at beskytte sig selv og sin 
økonomi. Omvendt forventer vi i perioder med økonomisk optur, at forbrugerne forbrugere langt 
mere end i krisetider. 

     Vi vil herunder undersøge, hvordan folk rent faktisk har valgt at spare op i forhold til deres 
disponible indkomst, for at se, om det stemmer overens med vores forventninger. 

Udvikling i opsparing i forhold til disponibel indkomst 

Hvis man kigger på bilag 3, så kan man se hvor stor en procentdel af den disponible indkomst som 
folk har valgt at spare op. Man kan se, at det i starten af 2000 ligger omkring de 10 %. Så vælger 
man i 2004 at spare en del mere op. Dette kan skyldes at konjunkturen vendte her, og at folk derfor 
fik lidt flere penge, hvilket de valgte at spare op således, at hvis konjunkturen igen skulle falde, så 
havde de penge på "kiste bunden". I 2005 sparede folk stadig op, men opsparingen faldt lidt. I 2006 
og 2007 lå opsparingen igen på omkring de 10 % som den havde gjort i starten af årtiet.  

     I 2007 begyndte Danmark så småt at kunne mærke finanskrisen, hvilket kan ses i udvikling i den 
økonomiske vækst, men det kan også ses på udviklingen af opsparinger. I 2008 og helt frem til 
2011, hvor talrækken slutter, så valgte folk at spare mere op - helt op til over 15 % af den disponible 
indkomst -, hvilket er en stigning på over 50 % i forhold til årene før. Dette skyldes, at folk ville 
være sikre på at have penge til rådighed i fremtiden. Det føles som en god sikkerhed for forbrugeren 
at spare op til hårde tider, men samfundsøkonomisk set, så er det ikke godt at folk vælger at spare 
op i stedet for at bruge penge. Det sætter nemlig en stopper for udviklingen og økonomisk vækst. 

     B&O har bestemt også kunne mærke, at folk begyndte at vælge at spare op i stedet for at 
forbruge. I regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 havde B&O negativt resultat (se bilag 1), som følge 
af finanskrisen og forbrugernes nye trang til at spare i stedet for at forbruge.  

Delkonklusion 

B&O har altså været hårdt ramt af den økonomiske krise. Nedgangen i omsætningen, som ses i 
regnskabsanalysen, kan bl.a. skyldes forbrugernes øget trang til at spare op.  

     B&O vil også i fremtiden være meget følsom overfor forbrugernes reaktion på 
konjunkturudsvingninger. Dette har B&O allerede prøvet at imødekomme i form af BeoPlay. Ved 
at B&O både sælger luksusprodukter men også billigere produkter i form af BeoPlay, så har 
forbrugere der ønsker at spare penge, stadig en mulighed for, at købe eksklusive produkter ved 
B&O til en mindre pris end førhen. Man vil dermed i fremtiden formentligt ikke længere være lige 
så følsomme overfor konjunkturudsvingninger.  
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BRIK-lande 
Vi har valgt at lave en analyse af nogle af BRIK-landene, da vi ønsker at undersøge, hvorfor B&O 
ønsker at etablere sig på disse markeder. Derudover er det også for, at vise hvilke lande, vi bl.a. 
mener de andre analyser kan skaleres op på. Det har ikke været muligt at finde tal for Brasilien, og 
ikke alle tal fra Indien er tilgængelige, så der vil blive fokuseret på Kina og Rusland.  

Økonomisk udvikling 

Dataset: 1. Gross domestic product 

(GDP)  

Transaction Gross domestic product (expenditure approach) 
Measure US $, current prices, current PPPs, millions 
Frequency Annual 

Time 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Country                     

Denmark  164.115 174.382 179.888 196.169 205.689 218.809 213.341 226.980 233.022 239.181 

China 4.981.071 5.634.492 6.472.332 7.518.555 8.814.057 9.848.916 10.837.797 12.109.759 13.495.912 14.792.111 

India  .. 2.964.289 3.342.626 3.764.555 4.243.689 4.457.652 4.969.238 .. .. .. 

Russian 
Federation  1.338.664 1.474.055 1.696.729 2.133.935 2.377.534 2.878.201 2.765.271 2.924.791 3.226.600 3.365.254 

data extracted on 22 May 2014 14:21 UTC (GMT) from OECD.Stat 

Figur 2 data extracted on 22 May 2014 14:21 UTC (GMT) from OECD.Stat 

     Som det ses på tabellen ovenover, så stiger BNP i Danmark stille og roligt igennem årene. Kina 
og Rusland stiger noget mere markant, hvilket man kan se ved, at de stiger til næsten det 3dobbelte i 
2012 i forhold til 2003. 

     Hvis man beregner stigningen i procent, så er Danmark steget 31 % fra 2003 til 2012, Rusland 
60 % og Kina 66 %. Det viser os, at Rusland og Kinas økonomi vokser dobbelt så hurtigt som den 
danske økonomi. Når økonomien i Rusland og Kina stiger så hurtigt, giver det os en forventning 
om, at det er de rigtige markeder B&O har valgt at etablere sig i, da de med en så voksende 
økonomi, forhåbentlig også får en bedre købekraft i Rusland og Kina. For år tilbage, opstillede 
økonomen Arthur Okun "Okuns lov", der angiver, at ændringer i ledigheden kan bestemmes ud fra 
den økonomiske vækst34. Derfor giver den økonomiske vækst en forhåbning om en mindre 
ledighed, og derved en stigende købekraft overordnet i samfundet. Det er dog ikke en forudsætning, 
at købekraften i Rusland og Kina bliver forbedret kun på baggrund af en hurtigt voksende økonomi, 
da BNP beregnes ud fra flere faktorer end kun ledighed og købekraft. Dog kan vi bedre se, om 
købekraften forbedres i afsnittet under.  

 

 

                                                           
34 Biede, Hans Jørgen. Markoøkonomi. Kapitel 2 side 30 
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Stigende middelklasse 

Dataset: 

1. Gross 

domestic 

product 

(GDP)  

Transaction Gross domestic product (expenditure approach) 
Measure Per head, US $, current prices, current PPPs 

Frequency Annual 
Time 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Country                       

Denmark    30.448 32.275 33.196 36.080 37.672 39.841 38.635 40.927 41.843 42.787 
China   3.855 4.335 4.950 5.720 6.671 7.416 8.121 9.031 10.017 10.924 
India    .. 2.722 3.022 3.355 3.729 3.863 4.247 .. .. .. 
Russian 
Federation    9.255 10.232 11.822 14.917 16.649 20.164 19.367 20.475 22.570 .. 
data extracted on 22 May 2014 14:35 UTC (GMT) from 
OECD.Stat 

Figur 3 data extracted on 22 May 2014 14:35 UTC (GMT) from OECD.Stat 

     Som vi så i afsnittet over, så var Rusland og Kina i stor økonomisk vækst. Vi vil nu se på, om 
dette har forbedret købekraften i landene, da det ellers ikke er fordelagtigt for B&O at bevæge sig 
ind på disse markeder.  

     Hvis vi kigger i tabellen ovenover, der viser BNP pr. indbygger, så kan vi se, at Rusland og Kina 
igen stiger markant mere end Danmark. Rusland er i 2011 kommet op på 22.570 USD pr. 
indbygger, hvilket er over 50 % i forhold til Danmark, i forhold til ca. 33% i 2003.  
      Danmark har en stigning i BNP pr. indbygger fra 2003 til 2012 på 29 %, Kina på 65 % og 
Rusland har en stigning fra 2003 til 2011 på 59 %. Det vil sige, at Kina og Ruslands BNP pr. 
indbygger over perioden er øget dobbelt så hurtigt som Danmarks. Øgningen i BNP pr. indbygger 
er dog stadig ikke en forudsætning for, at købekraften er steget.  

     ISS35 har lavet en undersøgelse der viser, at middelklassen globalt i 2030 vil fylde mere end 50 
% af populationen36. Man mener, at det især er Kina og Indien der vil være med til, at skabe denne 
store stigning i middelklasserne. Derudover mener ISS også, at den globale middelklasses købekraft 
vil være fordoblet i 203037.  

     Vi kan altså ud fra ISS's undersøgelse antage, at B&O har valgt, at satse på de rigtige markeder, 
idet at købekraften vil være fordoblet, og at man forventer ved ISS, at det specielt er Kina og Indien 

                                                           
35  EU-Instituttet for Sikkerhedsstudier 
36 http://www.b.dk/globalt/middelklassen-sejrer-verden-over  
37 http://www.b.dk/globalt/middelklassen-sejrer-verden-over 



 24 

der vil have bedre købekraft. Det gør, at man kan forhåbentligt kan afsætte en masse BeoPlay i Kina 
og Indien og Rusland på baggrund af den stigende økonomi.  

     Der er kommet godt gang i luksusvarer i Kina, og "De moderne kinesere vil have de samme 

goder som i den vestlige verden
 "38. Dette tyder på, at købekraften i Kina allerede er begyndt at 

stige, hvilket gør Kina et attraktivt marked for B&O. Hvis man først får middelklassen i Kina til, at 
købe BeoPlay, og derved mund-til-mund markedsføring, så kan det give B&O en chance for måske, 
at kunne sælge luksusprodukterne senere hen. Dette antages eftersom, at hvis BeoPlay kommer ind 
på middelklasse markedet, så vil middelklassen "prale" og dette kunne få de mere velhavende i 
Kina til, at ville have noget endnu bedre, som kunne være B&O's luksusprodukter. Det er dog ikke 
sikkert, at denne antagelse er en realitet.  

Delkonklusion 

Ud fra tallene fra OECD der viser BNP og BNP pr. indbygger for både Kina og Rusland, så kan vi 
fastslå at de er i hurtigt stigende vækst. Ifølge ISS giver denne øgede vækst end større middelklasse 
og en forbedret købekraft, hvilket må sige, at komme B&O til fordel, da de så har et større marked 
at kunne tilbyde deres BeoPlay produkter til. Derudover ønsker Kina bl.a. at blive mere som vesten, 
med alle de materialistiske produkter som følger med. Vi kan ud fra analysen af Kina og Rusland 
konkludere, at B&O har valgt lande, hvor der er gode afsætningsmuligheder i fremtiden, og 
mulighed for et stabilt marked.  

 

  

                                                           
38 http://m.business.dk/?redirect=www.business.dk/global/kinesisk-proteinbombe-kan-kickstarte-oekonomien 
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Markedet 

Markeds- og konkurrenceformer 
Vi har valgt at lave en markeds- og konkurrenceform analyse for, at fastslå hvor B&O ligger på 
markedet med deres luksus produkter, samt hvilke konkurrenter de har på det marked. Derudover 
vil vi gerne fastslå hvad det er for et marked, som de har valgt at bevæge sig ind på med de nye 
Beoplay-produkter. Det er vigtigt for os, at fastslå hvilket marked B&O ligger på, med både 
luksusprodukterne og BeoPlay, for, at kunne lave en kundeanalyse, da markedet giver et indblik i, 
hvilke forbrugere som køber B&O, og derved hvilke kunder som B&O skal tage hensyn til.  

     For at fastslå hvilke konkurrenceformer der på markedet for henholdsvis B&O's luksusprodukter 
og BeoPlay, så er det også vigtigt, at fastslå hvor mange udbydere der er på markedet – også kaldet 
konkurrenter. Konkurrenterne måles ud fra, hvem der forhandler produkter lignende B&O's og 
forhandlere der ligger i samme prisklasse.  

Type af vare 

Det homogene marked beskrives som markedet for standardvarer uden præferencer39. Med 
standardvarer menes varer, som man har behov for uanset hvilken leverandør det kommer fra, da 
man kan sige at produktet/produkterne er forholdsvis ens uanset hvilket mærke/leverandør der 
forhandler produktet. Dette er typisk dagligdagsvarer som mælk, smør og benzin samt råstoffer. 
     Det heterogene marked defineres som markedet med præferencer40. Her ses produktet ikke som 
ens, og det betyder meget for forbrugeren hvilken leverandør eller hvilken kvalitet de får produktet 
i. Biler er et eksempel på en heterogen vare, hvor forbrugeren har mange præferencer for præcis 
hvilken bil og hvilket mærke, de handler. 

     Højtalere må anses for, at være på det heterogene marked, uanset om det er billige højtalere eller 
dyre højtalere. Med heterogene varer har forbrugeren præferencer overfor varen og/eller udbyderne 
af varen, som han skal købe. Dette gælder også for B&O- og BeoPlay-højtalere, da det har stor 
betydning for forbrugeren hvilken kvalitet, størrelse og hvilket design højtalerne har. For nogle 
forbrugere er det også vigtigt, hvilket mærke, altså hvilken leverandør, da mærket, også kaldet 
brand, kan have en form for prestige.  

     Når der tales om højtalere, er det også vigtigt for forbrugeren hvilken slags højtaler der er tale 
om. Her tænkes på, om det er en højtaler til bilen, til stuen eller måske en mindre væghøjtaler til 
køkkenet.  

Konkurrenter for B&O 

B&O højtalere er ikke kun højtalere i høj kvalitet og flot design, men B&O højtalere har også en 
form for prestige, da man kan sige, at B&O er blevet et særligt brand. B&O's prestige, kvalitet og 
flotte design er med til, at skubbe priserne på B&O højtalere op. Dvs. at B&O's højtalere ligger i 

                                                           
39 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 10 side 261 - 262.  
40 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 10 side 261 - 262 
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den dyre ende af højtalere, og man kan derfor ikke sige, at de er i direkte konkurrence med 
udbydere som Sony, Samsung osv., da disse ligger i den billigere ende af markedet. Derimod kan 
man sige, at B&O er i direkte konkurrence udbydere som Harmann41, Bowers&Wilkins42 og Bose43.      
     Tidligere var B&O også i hård konkurrence med Loewe, der i 2010 tog markedsandele fra 
B&O44, men efter de er blevet erklæret insolvent45, så er der en mindre konkurrent til B&O's 
luksushøjtalere.  

Konkurrenter for BeoPlay 

Da B&O valgte at lancere deres nye højtalere BeoPlay, valgte de at gå på markedet for billigere 
højtalere. De har stadig en vis form for kvalitet og design, hvilket sætter dem i konkurrence med 
udbydere såsom Samsung, Sony, Sonos osv. De udbydere som stadig har en hvis form for kvalitet 
og design, bare til billigere priser end f.eks. B&O's luksusprodukter. 

      Det kan være en udfordring for B&O at bevæge sig ind på et marked med mange udbydere, da 
dette giver mere konkurrence, end de er vant til med luksusprodukterne. Når der er få konkurrenter, 
som B&O er vant til, så er det lettere, at holde øje med alle konkurrenterne. Hvis der er få 
konkurrenter, så kan man hurtigt imødekomme konkurrenternes næste tiltag, men hvis der er mange 
konkurrenter, så kan man ikke holde øje med alle konkurrenterne på én gang med de samme 
ressourcer. 
     Det kan dog være en fordel for B&O, at de har deres luksusbrand at støtte sig op af, da 
forbrugerne så er klar over, at det er eksklusivt design og god kvalitet de får, hvis de vælger 
BeoPlay.  

Konkurrenceformer 

 

Figur 4 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 10 side 264 

 

                                                           
41http://www.harman.com/EN-US/Pages/Home.aspx 
42http://www.bowers-wilkins.eu/ 
43http://www.bose.dk/DK/da/home-and-personal-audio/speakers/ 
44http://www.business.dk/privatoekonomi/bo-konkurrent-skaerper-fokus-paa-lyd 
45http://www.business.dk/detailhandel/bo-konkurrent-erklaeret-insolvent 
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Konkurrenceform for B&O 

På et heterogent marked med få direkte konkurrenter findes konkurrenceformen "Differentieret 
oligopol" (som ses ovenover).  Et oligopolt marked, er et marked med få udbydere, hvor det er 
vigtigt for udbyderne at kende hinanden og holde øje med, hvad de andre udbydere foretager sig, 
således man kan beholde sin markedsandel46.  

Konkurrenceform for BeoPlay 

På et heterogent marked med mange udbydere findes konkurrenceformen "monopolistisk 
konkurrence". Ved monopolitisk konkurrence er der mange udbydere, men også mange købere, 
hvilket gør det nemt at etablere sig47.  Det er derfor oplagt for B&O at bevæge sig ind på dette 
marked med Beoplay-produkterne. Da B&O allerede er inde i markedet for højtalere, dog bare på et 
andet konkurrence niveau, kan det skabe en fordel. Hvis B&O bruger nogle af de samme parametre 
i BeoPlay som de har i de tidligere B&O, så kan det være en slags produktdifferentiering på 
markedet for billigere højtalere. Derved kan B&O muligvis klare sig i den hårde konkurrence, og 
derved kan de skabe indtjening på et monopolistisk konkurrence marked48.  

     Til sidst, er det vigtigt at prioritere, at selvom B&O og BeoPlay har forskellige 
konkurrenceformer, så ligger de stadig begge på det heterogene marked, med den samme type 
varer. Det vil sige, at selvom B&O og BeoPlay ikke ser ud til, at konkurrerer med hinanden, 
eftersom de har forskellig konkurrenceform, så er B&O og BeoPlay i hård konkurrence, og de to 
markeder, det dyre og det mere billige, påvirker hinanden – der henvises her til afsnittet 
prisoptimering, hvor dette vil blive belyst.   

Delkonklusion 

B&O ligger på det heterogene marked med både BeoPlay og luksusprodukterne. Der hvor B&O får 
en udfordring ved lanceringen af BeoPlay er når det kommer til udbydere/konkurrenter.  
     B&O var tidligere vant til, at kunne følge med i hvad deres konkurrenter foretog sig, og derved 
nå at lave lignende tiltag, eller tiltag der formindskede konkurrenternes attraktivitet. Med BeoPlay 
vælger B&O at bevæge sig ind på et marked med mange konkurrenter, hvilket gør det næsten 
umuligt at kunne følge med i alle konkurrenternes foretagende. BeoPlay produkterne har dog 
luksusprodukterne at støtte sig op af, hvilket gør, at forbrugerne allerede har en forventning om 
design og kvalitet inden de vælger ét specifikt produkt. Støtten fra luksusprodukterne, der skaber en 
vis prestige for BeoPlay også, kan være med til, at B&O kan opretholde deres nuværende position i 
Danmark, bare med billigere produkter.  

  

                                                           
46 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 10 side 268 - 269 
47 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 10 side 265 - 266 
48 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 10 side 265 - 266 
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Kunder 

Kundeanalyse 
Segmentering på konsumentmarkedet gøres som udgangspunkt med tre grupper af kriterier: 
- Geografiske og demografiske kriterier � Bl.a. land, køn og alder, indkomst. 
- Adfærdsmæssige kriterier � Brugerstatus, loyalitet og brugssituation. 
- Psykografiske kriterier � Livsstil, holdninger og personlighed.49 

Ved gennemgang af disse tre kriterier kan det hurtigt slås fast, at der med B&O’s oprindelige og 
dyrere produkter i forhold til Beoplay-produkterne, er tale om to forskellige kundetyper- og 
grupper. Disse to grupper gennemgås særskilt herunder for henholdsvis B&O og Beoplay. 

B&O 

Geografiske og demografiske kriterier 

     Prisen på B&O-produkterne sætter desuden helt naturligt en grænse for den typiske 
kundegruppe. De fleste vil være midaldrende danskere med en solid indkomst, som er økonomisk 
veletablerede. Selve den geografiske placering har ikke en stor indflydelse på, hvorvidt man kan 
være interesseret i at købe et B&O-produkt, men derimod er det husstandens indkomst. 

Adfærdsmæssige kriterier og psykografiske kriterier 

     B&O’s klassiske produkter er til anvendelse i hjemmet. De store, luksuriøse højtalere m.v. er 
særdeles stationære. 
Ved køb af B&O’s produkter viser man, at man har økonomisk overskud ved at købe et dyrt B&O-
anlæg. For en stor del af B&O’s kunder handler det dog ikke blot om den økonomiske del, men 
funktionaliteten og kvaliteten af lyden samt det unikke udseende. B&O er kendt for at sælge flotte, 
dyre produkter af høj kvalitet. 

Beoplay 

B&O er midt i store forandringer i virksomheden. Tilførslen af de nye produkter til 
produktporteføljen sætter gang i en proces, hvor man skal tage stilling til, hvem produkterne skal 
sælges til. De nye Beoplay-produkter er blevet designet og markedsført med en meget 
ungdommelig og moderne tone og udførsel. Det er tydeligt, at disse produkter designmæssigt 
henvender sig til en langt yngre målgruppe. Idet B&O har valgt at fastsætte produkterne i en 
prisklasse godt under de oprindelige B&O-produkter, så kan den yngre generation af forbrugere 
ligeledes være med på køb. Med en antagelse af, at den yngre generation endnu ikke har slået sig 
ned endnu med hus, have og børn, så forventer topchef Mantoni, at når den yngre generation vælger 
at slå sig ned og skabe rødder, at de vil være villige til, at købe de klassiske og luksuriøse B&O 
produkter50. Dette må være fordi, at Mantoni har en idé om, at hvis man først har prøvet B&O's 

                                                           
49 Afsætning A, side 458, ”Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet” 
50 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
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design og kvalitet, så fortsætter man. Det kan dog være en farlig antagelse, da der findes mange 
forskellige typer yngre mennesker – dem der gerne hele tiden vil prøve noget nyt, og dem der 
holder fast i deres første indskydelse. 

     En gennemgang af segmenteringskriterierne vil vise følgende, som er stærkt afvigende fra 
kunderne til de typiske B&O-produkter: 

Geografiske og demografiske kriterier 

     Som for de klassiske B&O-produkter har den geografiske ikke nogen indflydelse på, hvorvidt 
man er potentiel kunde eller ej. 
Beoplay-produkterne er prismæssigt set en del lettere tilgængeligt end for B&O-produkterne. Her er 
tale om produkter til alt mellem 1.000 – 14.999 kr. Prisklassen åbner op for en del større 
kundegruppe, da investeringen i Beoplay-produkterne ikke er nær så stor en udskrivning, som det er 
at investere i et af de klassiske B&O-anlæg. 

Adfærdsmæssige kriterier og psykografiske kriterier 

     I dag er det ikke blot norm at høre musik i hjemmet – musikken tages med på farten. Dette 
betyder, at der – brugsmæssigt – sættes større krav til mobiliteten af de produkter, som købes i dag, 
især i det yngre segment. En livsstil på farten og flere og flere ”luksusvaner” gør, at vi ikke vil 
afgrænses med hensyn til, hvor de produkter, vi køber, skal anvendes. Dette imødekommer B&O i 
særdeleshed, som tidligere nævnt, idet en stor del af de nye Beoplay-produkter er mobile. 

Behovspyramide 
I forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser kan man sætte de fleste køb i forbindelse med 
Maslows Behovspyramide. Maslow opdelte i 1943 de menneskelige behov i 5 grupper, som 
mennesket søger opfyldt i forlængelse af hinanden51. Disse behov kalder han motivationsbehov, og 
de indgår alle i et hierarki, heraf Behovspyramiden. Behovspyramiden fremgår af bilag 4. 

      Køb af B&O-produkter og Beoplay-produkterne kan placeres i motivation dannet ud fra 
Behovspyramiden. Hermed menes, at købene genereres ud fra et vist behov ifølge Maslows teori. 

      For  begge typer af varer – B&O’s klassiske dyre produkter og de nyere og billigere Beoplay-
produkter – er det gældende, at man som regel ved købet vil have sine to mest basale behov dækket: 
det fysiske behov og tryghedsbehovet. Det er her behov for mad og drikke, søvn og sikkerhed 
dækkes. Når disse to behov er dækket melder det tredje i hierarkiet sig: det sociale behov. 

      Det sociale behov viser sig i form af bl.a. behovet for at tilhøre en gruppe.52 I tilknytning til køb 
af alle B&O’s produkter – både de dyre og billigere - bliver det sociale behov opfyldt ved at tilhøre 
en gruppe og opnå accept. Beoplay-produkterne tilhører særligt det sociale behov, og må siges at 
kunne sættes på bølgelængde med at eje en iPhone i forhold til produkternes image og ønske om 

                                                           
51http://www.simplypsychology.org/maslow.html 
52http://net2change.dk/maslows-behovspyramide/#.U3Z0p4WZzRV 
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udbredthed. Man opnår et tilhørsforhold til de andre, som ejer BeoPlay produkter. Nogen kunder vil 
måske sige, at de får et tilhørsforhold til dem, som ejer B&O-produkter. Netop tilhørsforholdet 
mellem Beoplay-kunderne og B&O-kunderne er noget, som B&O bør tage med i sine overvejelser. 

     Når der er tale om køb af B&O’s klassiske, dyre produkter, så er der ikke tale om opfyldelse af 
det sociale behov men derimod ego-behovet. Når man vil have dækket ego-behovet er det ikke 
længere nok at være accepteret: man ønsker at hævde sig, få succes og blive beundret. Man ønsker 
at have status. Denne status kan blandt andet opnås ved at have prestigefulde produkter. Som 
tidligere nævnt i projektet, så har B&O’s produkter været kendt som noget ”eksklusivt og 
fremragende” – et særligt stilikon.  
     Hvis B&O’s produkter fremover bliver sat i sammenhæng med de langt billigere Beoplay-
produkter, så kan de kunder, som køber med ego-behovet som købemotiv, føle, at en stor del af det 
eksklusive ved produkterne forsvinder. Dermed vil de ikke længere kunne få behovet dækket ved 
køb af B&O-produkter, men er derimod nødt til at købe konkurrenters alternativer for at opnå 
samme effekt. Dog er B&O ikke det eneste luksuriøse firma der har været tvunget ud i fornyelse.      
     Andre luksusbrands har lavet lignende tiltag for, at kunne overleve, og flere af dem har været 
heldige og have succes med, at have 2 slags produkter – almindelig priser og dyre priser.53 B&O 
bør undersøge hvordan de andre luksusbrands har båret sig ad, og derved muligvis kunne få samme 
succes.  Selvom andre luksusbrands har haft succes med lignende tiltag som B&O foretager nu, så 
bør B&O stadig holde sine to brands adskilt for, at kunne fastholde og udnytte begge markeder 
bedst muligt.  

SMUK-modellen 
Man kan dermed sige, at de to produktgruppers kunder er to helt forskellige segmenter. For at 
vurdere segmenter kan man anvende SMUK-modellen. Her vurderer man segmentet ud fra de fire 
nedenstående kriterier, som fremgår af figuren, og gennemgås derunder. 

 
Figur 5 Figur fra Afsætnng niveau A (se litteraturliste). Reference Fig. 16.10 Faktorer, der 

påvirker målgruppevalget (SMUK-modellen) 

                                                           
53 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
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SMUK-modellen kan anvendes til vurdering af segmenterne. Dette gøres ud fra de fire ovenstående 
kriterier. Disse gennemgås herunder for Beoplays kunder. Årsagen til, at SMUK-modellen kun 
udarbejdes er, at segmentet for B&O’s klassiske produkter allerede er valgt aktivt at arbejde med i 
B&O. Det er meget interessant at vurdere segmentet for Beoplay-produkterne for at vurdere, om det 
er et attraktivt segment at arbejde med. 

1. Størrelse og vækst 

Dette punkt handler om hvorvidt segmentet er interessant ud fra dets købekraft og ud fra, 
hvilken vækst segmentet forventes at have i fremtiden. Hvor segmentet tilhører de oprindelige 
B&O-produkter er særligt interessant på grund af købekraften, så er Beoplay-kunderne 
interessante på grund af mængden og forventningerne til størrelsen af denne gruppe i fremtiden. 
Købekraften er dog ikke særlig stor i denne gruppe af yngre kunder, hvorfor B&O har måttet 
tilpasse priserne på den nye produktlinje for at imødekomme netop det økonomiske aspekt. Til 
gengæld har B&O her åbnet op for et kæmpestort marked. Kina er, som gennemgået i afsnittet 
om BRIK-landene, i stor vækst. Netop her vil B&O i de kommende år have en kæmpemæssig 
potentiel kundegruppe, hvortil de kan afsætte Beoplay-produkterne. Med hensyn til størrelse og 
vækst er det altså et særdeles interessant segment. 

2. + 3.     Muligheder for bearbejdning og udgifter ved bearbejdning 

Muligheder for og udgifter ved bearbejdning fortæller om, hvordan man når segmentet gennem 
bestemte medier og distributionskanaler. Idet B&O allerede har markedsført disse Beoplay-
produkter og tallene dermed afspejles i de seneste års resultater, er der valgt ikke at blive gået i 
dybden med dette punkt. Som det fremgår af regnskabsanalysen er der i 2012/13 afholdt meget 
store omkostninger til markedsføring af Beoplay-produkterne i netop det regnskabsår. 

4. Konkurrencesituation i segmentet 

Som det bliver nævnt tidligere i opgaven med hensyn til markeds- og konkurrenceformer, så vil 
B&O på markedet for Beoplay befinde sig på et marked med monopolistisk konkurrence. Der er 
for denne kundegruppe og disse elektronikprodukter mange udbydere og mange købere, hvorfor 
det er let at etablere sig. B&O vil altså ikke have store problemer med at introducere Beoplay-
produkterne på markedet – det sværeste vil være at opnå en særlig status på markedet. 

Delkonklusion 

Baseret på SMUK-modellen kan det altså konkluderes, at markedet for Beoplay-produkterne kan 
vurderes som værende særligt attraktivt for B&O. Her er gode udviklings- og fremtidsmuligheder 
med hensyn til afsætning af produkter.  
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Produkterne 

PLC-kurve 
Vi har valgt, at lave en PLC kurve for, at beskrive vores forventede udvikling for BeoPlay. Man kan 
også kalde det produktets livscyklus54. Dette har vi valgt for, at kunne lave prisoptimering for såvel 
de ældre produkter B&O lancerer, og det nye BeoPlay. Grunden til, at vi ikke har valgt at lave en 
PLC-kurve for B&O's luksusprodukter er, at det tidløse design gør, at produkterne befinder sig 
langt inde i modningsfasen, hvilket vi kender fra de B&O-produkter som allerede er på markedet, 
nyt som brugt55. Der tages udgangspunkt i selve BeoPlay serien, og ikke kun i én enkelt højtaler.  

 
Figur6 https://audioboo.fm/boos/1087404-plc-kurve 

PLC kurven er inddelt i 4 faser56, som herunder vil blive beskrevet hver for sig.  

Introduktion 

Introduktionsfasen er den fase, hvor man introducerer produktet på markedet57. B&O valgte at satse 
på nye produkter efter år med røde tal på bundlinjen. I januar 2012 valgte B&O at lancere deres nye 
B&O Play, med den nye topchef Mantoni i spidsen for den nye strategi58. Idéen med at lancere et 
nyt produkt er, at ramme et "yngre" segment, der ikke mener de har råd til at betale for 
luksusprodukterne, da BeoPlay allerede dækker deres sociale behov, og de endnu ikke har brug for 
at dække ego behovet.  

     Det er i introduktionsfasen det er vigtigt med den rette markedsføring, hvis produktet skal ud til 
det rette segment. Mantoni valgte det utænkelige – en onlineshop, hvor man kun kan købe B&O-
produkter59. Dette er usædvanligt, idet B&O-produkter aldrig før har været tilgængelige online. For 

                                                           
54 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 13 side 364-365 
55http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2049963/bo-har-underskud-men-joergen-saelger-brugt-bo-for-
flere-millioner-aarligt/ 
56 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 13 side 364-365 
57 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 13 side 364-365 
58http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
59http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/223063/b_o_i_kritisk_fremstoed.html 
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at ramme det "yngre" segment som var idéen med B&O Play (Beoplay), er det vigtigt at 
markedsføre på netop denne elektroniske platform: internettet. Nu om dage tilbringer børn, unge og 
voksne rigtig mange timer på nettet, hvilket gør onlineshop til det perfekte markedsføringssted.  

Vækst 

I vækstfasen gælder det om, at få gang i afsætningen for produkterne60. B&O er godt inde i 
vækstfasen med deres BeoPlay, eftersom de har fået lidt gang i afsætningen af BeoPlay61, og derved 
er ved at udvide BeoPlay serien med også tv til billigere priser62.  

     For at skrue op for væksten, og få vendt de røde tal på bundlinjen til grønne, så har B&O valgt, 
at satse på nye markeder, som bl.a. er Rusland, Kina, Indien og Brasilien63. Her er salget allerede 
begyndt at gå frem, men B&O har alligevel valgt, at skrue op for markedsføringen i Kina ved, at 
bruge sociale medier som Weibo64. Weibo svarer til en platform i stil med Facebook og Twitter, 
men er et særligt kinesisk medie65. 

     Hvis BeoPlay skal komme frem til det "yngre" segment, er B&O nød til, at markedsføre der hvor 
det "yngre" segment befinder sig. Derfor er markedsføring på sociale medier, den ultimative måde 
at markedsføre på, da nutidens børn, unge og voksne tilbringer en hel del tid på computerer, Ipads 
og Iphones der alle kan gå på nettet. Ved at B&O har valgt at lave online shop, og samtidig 
markedsføre på sociale medier, så skulle der være gode chancer for, at afsætningen vil stige, da man 
som forbruger således ikke behøver at finde en forretning der forhandler B&O/BeoPlay, men man 
kan bare bestille på nettet.  

Modning 

Når B&O med deres BeoPlay snart går ud af vækstfasen, så er det vigtig for B&O skabe stabilitet 
på markedet – også kaldet modningsfasen66. Det er i denne fase, at B&O finder ud af, om 
investeringen i BeoPlay er lønsom eller ej.  

     Grunden til, at B&O kan finde ud af her i modningsfasen om investeringen i BeoPlay har været 
lønsomt eller ej, er fordi at når der er kommet stabilitet omkring produkterne, så kan man danne sig 
et realistisk overblik over afsætning, omkostninger og overskud/underskud på produkterne.  

     Derudover er det også i denne fase, B&O kan fastslå om BeoPlay produkterne kan opveje tabet 
af afsætningen på luksusvarerne. Det er en forudsætning for B&O, at salget til Kina, Rusland, 
Indien og Brasilien i denne fase øges og kommer på et stabilt plan, da salget af BeoPlay 
produkterne ellers kan gå hen og dø ud. Grunden til, at det er en forudsætning, at salget til BRIK-
landene øges og bliver stabilt er, at det må antages, at salget af BeoPlay produkterne i Danmark 
                                                           
60 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 13 side 366. 
61http://www.business.dk/detailhandel/bang-olufsens-ungesatsning-aeder-luksus-produkterne 
62http://www.beoplay.com/Products/BeoplayV1#in-use 
63http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-71824788:brandekspert-bo-er-blevet-st%C3%B8vet.html 
64http://www.bureaubiz.dk/Nyheder/Artikler/2013/Uge-10/BO-skruer-op-for-markedsfoeringen 
65 http://www.weibo.com/ 
66 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapital 13 side 366 -  367. 
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alene ikke kan opveje tabet for nedgangen i salget af luksusprodukter. Dette analyseres nærmere i 
afsnittet om prisoptimering.  

Nedgang 

Nedgangsfasen vil ikke blive beskrevet her, da der i denne rapport antages, at BeoPlay vil blive ved 
med, at blive fornyet ligesom B&O's luksusvarer. Der menes her, at B&O's luksusvarer er tidløse 
(beskrevet tidligere), da der hele tiden skabes nye design med samme kvalitet, hvilket vi antager 
også vil ske for BeoPlay, hvis modningsfasen går som den skal, og der skabes den stabilitet der skal 
til.   

Prisoptimering 
Nu hvor vi kender typen af kunder og hvilket produkt BeoPlay er, kan vi nu begynde at få et 
overblik over BeoPlays priselasticitet i forhold til B&O's luksusprodukters priselasticitet og derved 
lave en priskalkule for hver serie. Vi vil bl.a. analyse om det er fordelagtigt for B&O at lave 
BeoPlay hvis det kommer til at koste et tab i omsætningen for luksusprodukterne. Derudover vil vi 
kigge på, hvad der vil være mest fordelagtigt for B&O at satse på, hvis de ikke har kapacitet til, at 
producere de ønskede antal af både luksusprodukterne og BeoPlay.   Kort sagt, så vil kigge på, om 
markedet for BeoPlay er et lukrativt marked.  

     Hvis man skulle lave en prisafsætningsfunktion for B&O's luksusprodukter og en for BeoPlay 
serien, så skulle det være den simple prisafsætningsfunktion, det er den simple der knytter sig til 
konkurrenceformerne differentieret oligopol og monopolistisk konkurrence. Vi har dog ikke valgt i 
denne rapport at fokusere på luksusprodukterne og BeoPlay hver for sig, men derimod har vi valgt, 
at fokusere på prisdifferentiering, da vi mener det er 2 produkter der ligger på et marked. Vi mener, 
at det er 2 produkter, da de ligger på hver sit konkurrencemarked, dog mener vi, at det er et marked, 
da produkterne påvirker hinanden, hvilket vi vil belyse ved, at lave priskrydselasticitet først. 
Påvirkningen er beskrevet i afsnittet om Markeds- og konkurrenceformer. 

Priskrydselasticitet 

For at finde priskrydselasticiteten, så er vi nød til, at finde priselasticiteten for hver især. Som det 
ses på bilag 5 så er begge uelastiske67 hvilket normalt skyldes:  

• Nødvendighedsvarer 
• Rutinepræget 
• Vanskeligt at substituere  
• Lille betydning for budgettet 
• Købes mest af velhavende68 

I dette tilfælde kan man sige, at grunden til, at luksusprodukterne er uelastiske er, at det mest købes 
af velhavere – og for BeoPlay kan man diskutere om det også købes mest af velhavere, da selvom 
                                                           
67 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 9, side 241 
68 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 9. Side 245 
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det er en del billigere end luksusprodukterne, så er det stadig ikke noget man køber hvis økonomien 
er lav.  

     Nu da vi kender priselasticiteten på for både luksusprodukterne og BeoPlay, så kan vi beregne 
priskrydselasticiteten. Dette gøres ved, at tage ændringen i prisen på den ene vare og dele den med 
ændringen i den anden vare69. På bilag 5 har vi beregnet priskrydselasticiteten for hvis prisen 
ændres på luksusvarerne og derved ændre afsætningen på BeoPlay og vi har gjort det, hvor det er 
prisen på BeoPlay der ændres og afsætningen af luksusprodukterne der derved ændres. Begge 
priskrydselasticiteter viser et positivt resultat, hvilket viser, at der her er tale om substitution70, og 
man derfor kan lave prisdifferentiering.  

Prisdifferentiering 

For at lave prisdifferentiering er der 3 punkter, som skal opfyldes for at det kan lade sig gøre: 

1. Markedet skal kunne opdeles i delmarkeder, som kan holdes adskilt.  
2. Delmarkederne skal have forskellig priselasticitet 
3. Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i 

priselasticitet71 

Eftersom vi lige har bevist ovenover, at der er tale om substitution, så vil vi ikke gå dybere ind i de 
3 punkter, men derimod springe direkte til prisdifferentieringen.  

     Vi har valgt at kalde luksusprodukterne marked 1 og BeoPlay for marked 2. Forudsætningerne 
ses på bilag 6. Dette er kun forudsætninger for, at understøtte vores forventninger, dvs. at 
beregningerne kun er vejledende og derfor ikke i realiteten være gældende. 

Forklaring følger under hver af afbildningerne.  

 

                                                           
69 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 9. Side 248 
70 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 9. Side 249 
71 Lynggaard, Peter. Driftsøkonomi. Kapitel 12, side 340 
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     Som man kan se på afbildningen, så er grafen for luksusvarerne meget stejl, da man ikke afsætter 
så mange pga. den høje pris. Det betyder, at nedsætter man prisen øges afsætningen langsomt, der 
skal et stort dyk i prisen for, at afsætningen skal øges markant. Dette skyldes, at man ved 
luksusprodukterne ønsker at dække ego behovet – der henvises her til afsnittet om 
Behovspyramiden - og dem der ønsker dette betaler gerne ekstra. Hvis afsætningen skal øges 
markant, så skal man ramme en pris, hvor også folk der søger at dække det sociale behov, ønsker at 
købe.  

     Der vises, at ved forudsætningerne på bilag 6 så skal der afsættes 917stk. til en pris af 32.500kr. 
af luksusvarerne. Dette giver en omsætning på:  

917 * 32.500 = 29.802.500,00kr.  

 

     Som det ses på afbildningen ovenover, så er grafen for BeoPlay produkterne meget fladere. 
Dette skyldes, at man afsætter flere stk. da prisen ikke er så høj, men flere mennesker har råd til at 
købe produkterne.  
     Med forudsætningerne i bilag 6, så skal der afsættes 8.333 stk. til en pris af 17.500kr. af 
BeoPlay. Dette giver:  

8.333 * 17.500 = 145.827.500,00kr  
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      Afbildningen over viser, at vi har sat omkostningerne til 5.000kr. pr. stk. uanset om det er 
luksusvarerne eller BeoPlay. Som det ses på afbildningen, så skal der i alt afsættes 9.250stk.  

Hvis vi opsummere, så giver dette:  

Luksusvarerne:  917 * 32.500 = 29.802.500,00kr.  
BeoPlay:   8.333 * 17.500 = 145.827.500,00kr  
Omkostningerne:  9.250 * 5.000 = 46.250.000kr. 
Dækningsbidrag:   129.380.000,00kr. 

     Der er ikke taget højde for B&O's kapacitet, men derimod er der her regnet med ubegrænset 
kapacitet. Hvis B&O havde knap kapacitet, så ses det ud fra beregningerne, at BeoPlay giver en 
langt højere omsætning. Man skal dog ikke kun kigge på omsætningen, idet dækningsbidraget er 
langt mere vigtigt. Vi har derfor valgt, at lave en beregning af dækningsbidraget for hver af 
produktgrupperne.  

 
Luksusvarerne:  917 * 32.500 = 29.802.500,00kr.  
Omkostningerne:  917 * 5.000 = 4.585.000kr.  
Dækningsbidrag:   25.217.500kr.  

 
BeoPlay:   8.333 * 17.500 = 145.827.500,00kr  
Omkostningerne:  8.333 * 5.000 = 41.665.000kr. 
Dækningsbidrag:   104.162.500kr.  

     Ud fra beregningerne ses, at BeoPlays samlede dækningsbidrag også er højere. Det kan 
diskuteres hvad B&O bør vælge at satse på, hvis de skulle komme ud i en situation hvor, at de har 
knap situation. Hvis man kigger økonomisk på det, så bør B&O vælge, at satse en stor del af 
kapaciteten på BeoPlay, men på den anden side, så har B&O brugt mange år på, at opbygge et 
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luksusbrand. Det kan være svært for B&O at ligge dette brand bag sig, og det kan blive svært at 
opretholde deres image ved at satse på BeoPlay i stedet for luksusvarerne. 

     Hvis forbrugerne fravælger B&O's klassiske produkter helt fra pga. af BeoPlay, så skal B&O 
afsætte en del mere BeoPlay for at opveje tabet. BeoPlay produkterne har et dækningsbidrag pr. 
højtaler på 12.500kr., hvorimod de klassiske produkter har et dækningsbidrag pr. højtaler på 
27.500kr. Dvs. at man skal sælge 3 BeoPlay højtalere, før man har dækket dækningsbidraget på en 
klassisk højtaler.  
     For at BeoPlay produkterne kan erstatte de klassiske produkters dækningsbidrag, ud fra tallene 
vi har beregnet over, så skal B&O sælge 2018stk. BeoPlay mere, hvis de mister salget af de 
klassiske. 

25.217.500kr / 12.500 = 2017,4 ≈ 2018stk.  

     Ud fra ovenstående beregnede tal, så skal man altså sælge 10.351stk. BeoPlay i alt for at opveje 
tabet.  

      Hvis B&O rammer middelklasserne i BRIK-landene som de så gerne ønsker, så burde det ikke 
være et problem, at få BeoPlay til at erstatte B&O's klassiske produkter. Dette er ud fra en 
betragtning om, at man skal sælge 2.018 stk. mere i f.eks. Kina end man skal i Danmark, og hvis 
man ser på befolkningsstørrelsen for forholdsvis Kina og Danmark, så lyder det umiddelbart ikke 
som et problem. Der skal dog her bemærkes, at tallene vi beregner med, er opstillede tal, og 
realiteten kan dog derfor godt ende med, at se anderledes ud for B&O.  

Delkonklusion  

Ud fra ovenstående analyse fandt vi ud af, at B&O's klassiske produkter og BeoPlay substituerer 
hinanden, da priskrydselasticiteten gav et positivt resultat, uanset om man ændrede prisen på B&O 
eller hvis man ændrede for BeoPlay. Når der er tale om substitution, så kan man lave 
prisdifferentiering, hvilket vi gjorde med opstillede tal på bilag 5.  

     Prisdifferentieringen har vidst os, at B&O's klassiske produkter har en stejl graf, der viser, at 
selvom man ændre prisen, så øges afsætningen kun langsomt, hvorimod BeoPlay's graf er mere 
flad, og derved øges afsætningen hurtige ved prisfald.  

     Ud fra de opstillede tal, så bør B&O kunne sælge en del mere BeoPlay end de kan sælge de 
klassiske produkter, hvilket vidste, at hvis B&O får problemer med kapaciteten, så burde de, ud fra 
et økonomisk synspunkt, satse på BeoPlay frem for B&O.  

     Derudover giver de opstillede beregninger et håb for B&O om, at mulighederne i BRIK-landene 
bør kunne opveje et eventuelt tab fra de klassiske produkter.  
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Konklusion 
 

Problemformulering 

• Er det muligt at varetage sit image som luksusmærke, samtidig med, at man introducerer en lavpris-serie? 

• Kan B&O opretholde sin nuværende position i Danmark for eksklusive elektronikprodukter, hvis de 

bevæger sig ind på det nye marked for mindre og billigere elektronikprodukter? Med nuværende position 

menes kundernes opfattelse af B&O's produkter som helhed. 

• Kan mulighederne på markedet for de billigere produktkategorier på verdensplan opveje et eventuelt tab af 

markedsandele på nuværende markeder, som man måtte lide ved introduktionen af de billigere produkter? 

Det har altid været B&O's mål at give kunderne en helt særlig oplevelse, når de køber B&O's 
luksusprodukter. Gennem mange års hårdt arbejde har B&O opnået en helt særlig status med 
produkter, som nærmest er stilikoner. Men netop denne gruppe af produkter – luksusprodukterne – 
har en meget indsnævret kundegruppe. Disse kunder er økonomisk veletablerede med en solid 
indkomst og en vilje til at forbruge en stor del heraf. Efter finanskrisens indtræden viser en analyse 
af Danmarks økonomiske vækst og udvikling i BNP, at den økonomiske udvikling nåede bunden i 
år 2009. Den hårde krisetid har fået forbrugerne til at spare en langt større del af den disponible 
indkomst op end tidligere – og det har store konsekvenser for de virksomheder, som sælger 
luksusprodukter, herunder B&O. 

     Denne økonomiske nedgang og forsigtighed hos forbrugerne, blandet med at operere på et 
marked, hvor der er stor mulighed for substitution med blandt andet billigere varer, har gjort, at 
B&O i flere år har været præget af aflagte regnskaber, som gang på gang ikke har levet op til 
forventningerne. Tue Mantoni blev i 2011 direktør for B&O. Han skulle forsøge at vende det store 
underskud og den faldende omsætning, som B&O's regnskaber har været præget af i flere år. Tue 
Mantonis plan var, at introducere den nye serie Beoplay: 

     Beoplay-produkterne henvender sig til en væsentligt anden målgruppe end B&O-produkterne. 
Beoplay-produkterne ligger i prisgruppen fra 1.000-14.999 kr., og er dermed i direkte konkurrence 
med produkter fra udbydere som Samsung, Sony, Sonos m.v. Produkterne udstråler fortsat kvalitet 
og godt design, men prisen gør, at Beoplay-produkterne adskiller sig væsentligt fra de klassiske 
luksusprodukter fra B&O, og er langt mere tilgængelige. Dette afspejles altså i kundegruppen, hvor 
Beoplay henvender sig til den yngre målgruppe. Kunderne til de klassiske luksusprodukter fra B&O 
udviser stort økonomisk overskud ved at købe eksempelvist et dyrt B&O-anlæg. Såfremt købene 
placeres ud fra behov genereret i behovspyramiden, så er det ego-behovet man søger dækket: man 
ønsker at opnå status ved at have prestigefyldte produkter, som er "eksklusive og fremragende". 
      Når Beoplay-produkterne sættes i forbindelse med de klassiske B&O-produkter, så er det stort 
set umuligt at undgå, at det vil påvirke det overordnede image for B&O's produktportefølje. 
Dermed vil en del af de forbrugere, der køber de klassiske luksusprodukter fra B&O føle, at en del 
af det eksklusive forsvinder, og dermed vil de ikke længere kunne få dækket deres ego-behov – og 
måske vil de søge hen til helt nye udbydere. Det er altså ikke muligt at opretholde kundernes 
opfattelse af B&O's produkter som helhed. 
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     Dette kan betyde et endnu større fald i omsætning end hidtil i B&O. De klassiske produkter 
udgør en stor del af virksomhedens omsætning, og der skal derfor en meget stor afsætning af 
Beoplay-produkter til, for at dække det. 

     Beoplay-produkterne er som nævnt i en prisklasse, hvor også den generelle middelklasse har råd 
til at være med på køb. Dermed åbner Beoplay med den nye produktgruppe op for en helt ny 
kundegruppe. B&O ønsker ikke kun at fokusere på de mest velhavende, men kan nu tilbyde 
produkter til størstedelen af verden. 
     En del af verdens lande, som er særdeles interessant for B&O, er BRIK-landene. Den 
økonomiske vækst i BRIK-landene har i mange år været mere end dobbelt så høj som i Danmark. I 
disse BRIK-lande udvikles altså nu en suverænt stor kundegruppe i form af en ny middelklasse, 
som er mulige aftagere for Beoplay-produkterne. Ved at introducere Beoplay i fx BRIK-landene 
kan man altså nå stor afsætning deraf – men er det nok til at opveje det tab B&O kan lide ved at 
introducere netop samme produktserie? 

     En analyse af B&O's luksusprodukters og Beoplay-produkternes pris og afsætning viser, at 
produkterne substituerer hinanden, idet priskrydselasticiteten er positiv. Når der er tale om 
substitution, så kan man lave prisdifferentiering.  
     Prisdifferentieringen viste os, at en ændring i prisen af B&O's luksusprodukter kun øger 
afsætningen meget langsomt. Derimod øges salget af Beoplay-produkter meget hurtigt ved et 
prisfald. Dermed bør B&O kunne sælge en hel del flere Beoplay-produkter end klassiske produkter.  

     Beregninger på B&O's mulige dækningsbidrag for luksusprodukterne og Beoplay giver stort håb 
for, at mulighederne i eksempelvis BRIK-landene i særdeleshed bør kunne opveje et eventuelt tab 
fra salget af de klassiske luksusprodukter. 
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