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Forord
Dette projekt er udarbejdet i forbindelse med HD-studiets 4. semester, og fungerer som det
afsluttende projekt på HD 1. del. Projektet skal danne grundlag for den afsluttende mundtlige
eksamen i sommeren 2014. Projektet tager derfor udgangspunkt i den viden og teori vi har opbygget
igennem undervisningen. Denne rapport vil specielt benytte teori fra fagene dataanalyse,
samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi.
Det er på forhånd bestemt at alle projekter på årgangen skal tage udgangspunkt i virksomheden Bang
& Olufsen A/S, mens gruppen selv har bestemt den konkrete praktiske problemstilling, samt hvilke
metoder den skal løses med. Målet med projektarbejdet er at vise, at vi kan anvende relevante
teorier, modeller og metoder til at løse komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger.

3

Projektbeskrivelse
Indledning
I år 1925 stiftede de to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen, virksomheden Bang og Olufsen, også
kendt ved forkortelsen B&O. I Struer, hvor virksomheden også har hovedsæde i dag, startede B&O med at
producere radioer til hjemmemarkedet, men sortimentet udvidede sig hurtigt med virksomhedens succes
(bang-olufsen.com, 2014). Med en lang tradition for godt håndværk kombineret med højteknologisk
forskning og udviklingen er brandet blevet et ikon for kvalitet og design.
B&O differentierer sig fra andre producenter ved at lægge stor vægt på design, kvalitet, brugervenlighed og
innovation. Virksomheden henvender sig til forbrugeren, som gerne vil betale betydeligt mere for et B&O
produkt end for et standardprodukt. B&O opfattes som en mærkevare, og der er derfor en form for
præstige i at eje et B&O produkt.
B&O er gået fra at være et dansk varemærke til at være et internationalt ikon, og historien om kvalitet og
design er brandet ind i forbrugernes bevidsthed, og har sikret B&O en væsentlig markedsmæssig position
igennem tiderne.

Problemstilling
Nu kan det godt lyde som om at B&O er en ubetinget succes, som har haft held med at ramme en
målgruppe, som gerne betaler mere blot for at eje et præstigefuldt mærke. Et kig i virksomhedens
regnskaber viser dog, at B&O også har været præget af tilbagegang igennem tiden.
I 80’erne ekspanderede virksomheden så meget at den store omsætning resulterede i øgede omkostninger,
hvilket gjorde B&O til en omsætningstung og ufleksibel organisation (Christensen, 2012). Det blev der dog
rettet op på i 1990, hvor en ny ledelse reorganiserede virksomheden og strammede op ved at spare, men
også ved at få virksomheden til igen at fokusere på sin kernekompetencer (Christensen, 2012). Underskud
blev vendt til overskud, lige indtil finanskrisen ramte i 2008.
B&O’s omsætning faldt drastisk efter finanskrisens begyndelse, og siden regnskabsåret 2010/2011 har de
kæmpet med underskud. I 2008 forsøgte man at modvirke krisen med en strategi, hvor man fokuserede på
produktudviklingen på audio- og videoprodukter. I 2011 skete der endnu et ledelsesskift, og siden har
administrerende direktør, Tue Mantoni, ledet virksomheden under strategien Leaner, Faster, Stronger. En
femårig plan der sigter efter at udnytte brandets potentiale, ved at øge fokus på strategiske områder som
lyd og akustik (B&O Pressemeddelelse, 2011).
Finanskrisen har ændret radikalt på forbrugernes købsvaner, og det har været meget synligt i B&O’s
regnskaber. Udviklingen i Europa har længe været præget af en svag forbrugerlyst, og spørgsmålet alle står
tilbage med er, om der er plads til et high end brand som B&O på det elektroniske marked, hvor den
teknologiske udvikling nærmere vænner forbrugerne til at udskifte hele tiden, fordi det kun er et spørgsmål
om tid, før de kan få mindre, større eller bedre og billigere. B&O står overfor en række udfordringer, og har
4

længe været kritiseret for ikke længere at gå forrest inden for den teknologiske udvikling, hvilket har ført
dem væk fra at være den nichespiller, de var engang.
B&O’s seneste regnskab har dog vist et smalt håb om at udviklingen er ved at vende. Virksomheden har
haft stor succes med at satse på udvikling i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), og
overskuddet vejes op ad det nedadgående marked i Europa (Ritzau, Berlinske Bussiness, 2014).
Virksomhedens analyse af andre luksusbrands viser, at det kinesiske marked typisk udgør 15-20 pct. af den
globale omsætning (Ritzau, Berlinske Buisiness, 2013). I virksomhedens 2. kvartalsregnskab 2013/2014, har
B&O haft en stigning i driftsregnskabet fra BRIK-landene på 45 %.
Fornyligt var B&O’s tyske konkurrent Loewe ved at gå konkurs, og B&O har længe kæmpet for at holde sig
oven vande. Vi undrer os over, om der er plads til B&O på det elektroniske marked. Den teknologiske
udvikling og forbrugernes adfærd, stemmer ikke overens med virksomhedens dyre produkter. Dog viser
udviklingen i BRIK-landene at der stadig er interesse for det danske kvalitetsmærke. Så hvordan ser B&O’s
fremtid ud, er der plads til B&O og hvor skal de satse?

Problemformulering
Med udgangspunkt i B&O’s historie og ovenstående problemformulering, ønsker vi at besvare følgende
problemformulering i dette projekt:

Hvordan står B&O økonomisk? Har B&O mulighed for at øge væksten på det kinesiske
marked, og hvad bør de være særligt opmærksomme på?
For at besvarelse denne problemformulering, vil vi dele analysen op i en strategisk analyse samt en
regnskabsanalyse. Som et led i analysen, vil vi besvare en række underspørgsmål, før vi kan komme til en
endelig konklusion.

Metode
Som vi har forklaret i vores indledning og problemstilling, har vi en undren over, hvordan B&O kan
opretholde deres gode rengskab og udvide markedet i Kina. Når man undres, er det vigtigt at fastlægge
præcis hvad det er man gerne vil finde frem til, og herefter overveje hvilke metoder der vil kunne bringe en
frem til en løsning på denne problemstilling. Der er forskellige måde at indsamle og bearbejde data på, som
hver især har nogle fordele og ulemper. Disse fordele og ulemper skal man nøje overveje for at bestemme
hvilke metoder der egner sig bedst til den opgave man skal løse.
Vores problemformulering er opstillet med udgangspunkt i en induktiv metode (Nielsen, 2009, s. 30), hvor
vi tager udgangspunkt i iagttagelser om, at det er forbrugere med lidt flere penge mellem hænderne der
køber B&O’s produkter, samtidig med at vi har viden fra B&O om, at det er denne målgruppe de går efter.
Vi har også haft en viden om at B&O’s regnskaber har været tilbagegående, som har gjort vi gerne vil
undersøge dette nærmere.
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Videnskabsteori
Når man skal bestemme hvordan man vil gribe sin opgave an, er det vigtigt at klargøre, hvilket paradigme
den metode man vil bruge er baseret på. Et paradigme beskriver det videnskabelige felt en undersøgelse
foretages indenfor. Paradigmerne kan beskrives ved begreberne epistemologi, ontologi og metode. Disse
begreber beskriver følgende indenfor paradigmet:

Epistemologi:

Hvordan erkender man viden og sandhed?

Ontologi:

Hvad defineres som virkeligt?

Metode:

Hvilken metode man vil tage i brug, for at få viden til at besvare
hvad der er ontologi og epistemologi.

Paradigmer kan beskrives som positivisme, postpostivisme og konstruktivisme.
I positivismen ser man virkeligheden som givet og fastlagt. Den styres af naturlove. Her er det vigtigt, at
man ser på sine oplysninger objektivt. Man må ikke lade personlige holdninger påvirke de resultater man
får ud fra sine undersøgelser. Metoden skal man enten be- eller afkræfte hypoteser man stiller op for at
undersøge sin undren.
Hvor man i positivismen ser virkeligheden som givet, ser man i postpostivismen at virkeligheden er en
størrelse man aldrig helt vil kunne forstå. Dog er den også her styret af naturlove. Det er i postpostivismen
også vigtigt at holde sig objektiv, men der skal en ekstern kilde til at sørge for objektiviteten overholdes.
Metoden er, at man tager en generalisering og laver den mere specifik, det er altså en deduktiv tankegang.
Hvor de to forrige paradigmer har lagt vægt på objektivitet, har paradigmet konstruktivisme modsat en
ontologisk holdning om, at virkeligheden afhænger af øjet der ser. Der kan derfor være mange forskellige
virkeligheder. Epistemologisk er temaet også subjektivitet, hvor undersøgelsernes resultater afhænger af
hvem der laver og fortolker undersøgelserne. Når man skal bruge en metode i dette paradigme, er det
vigtigt at der er dialog mellem de forskellige personer der undersøger, således de kan nå frem til en fælles
forståelse.

Strategisk analyse
Idégrundlag, målsætning og strategi
For at kunne lave vores opgave så godt som muligt, er vi nødt til at kunne sætte os ind i B&O’s tankegang,
om hvorfor de handler som de gør. Derfor vil vi lave en virksomhedsbeskrivelse, hvor vi bl.a. beskriver
deres idégrundlag, målsætning og strategi (Lynggaard, 2008, s. 39-42). Da B&O’s brand og grundidé er, at
deres målgruppe skal være den mærkevarebeviste forbrugere, der er mere villige til at bruge penge, vil vi
gerne analysere deres vision, mission og værdier for at beskrive virksomheden og forstå hvor de gerne vil
bevæge sig hen ad i fremtiden, og derved hvad deres målsætning er. For at opnå deres målsætning, er de
nødt til at have en strategi der beskriver hvordan de skal nå deres målsætning. Alle disse ting mener vi, er
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vigtige at analysere fordi de giver et indblik i hvor B&O står nu, for at kunne give et indblik i hvor vi mener
B&O skal bevæge sig hen ad i fremtiden.
Vi vil gerne analysere hvorfor B&O kan brande sig selv som et mærke kun nogle forbrugere skal have råd til
og have succes med det. Dette vil vi blandt andet gøre igennem Maslows- og Herzbergs motivationsteori
(Sørensen, 2006) for at beskrive, hvorfor nogle forbrugere er villige til at betale mere for et unikt produkt.

Markeds- og konkurrenceanalyse
Da vores undren til dels går ud på at B&O’s regnskab er tilbagegående, mener vi, at vi med fordel kan
analysere markedet for at se, om det kan være ændringer på markedet, som gør at B&O’s regnskab ikke er
lige så positivt som tidligere. For at analysere markedet skal vi bestemme markedsformen og bruge Porters
Five Forces som giver et indblik i, hvordan markedet ser ud for B&O.
Vi vil undersøge hvordan B&O står i markedet, vil det være en fordel at se på deres svagheder og styrker
overfor deres konkurrenter samt deres muligheder og trusler inden for virksomhedens rammer. Dette vil vi
gøre ved hjælp af en SWOT-analyse.

Regnskabsanalyse
Vi vil opnå et indblik i B&O’s økonomiske udvikling, analyserer vi regnskaberne for de seneste 3 år ved
hjælp af relevante nøgletal. Det gør vi for at se hvor den negative udvikling har været tidligere og for at
blive klogere på, hvor der eventuelt skal rettes op for at vende udviklingen i en positiv retning. Vi vil
undersøge og vurdere virksomhedens indtjeningsevne og rentabilitet, for at beskrive hvor gode B&O er til
at tjene penge, og hvor god en virksomhed B&O er at investere i.

Henvisninger
Når vi i vores opgave gerne vil dokumentere vores viden, har vi brugt en metode der hedder
Harvardmetoden (UCN, 2010) i form af vores kildehenvisninger, således andre der læser opgaven kan
genfinde baggrunden for at vi får den viden vi gør og de antagelser vi tager.

Afgrænsning
Vi afgrænser fra andre lande end Europa og Kina, da vi holder fokus på forskellen mellem udviklingen på
markedet i Europa og i Kina.
Vi har valgt at vores projekt i regnskabsanalysen omfatter fra år 2010/2011 og fremefter.
Vi vil desuden afgrænse løbende igennem projektet.

Kildekritik
Når man laver en opgave som denne og indsamler meget dokumentation, er det vigtigt at forholde sig
kritisk til informationen. Har afsender et skjult formål med at påvirke læseren i én retning frem for en
anden, eller kan vi stole på, at kilden er helt objektiv?
7

Vi har benyttet B&O’s årsrapport en del, som jo selvfølgelig ikke kan siges at være objektiv. Den er udsendt
af B&O selv, og derfor er deres ønske selvfølgelig, at vi skal se positivt på B&O. De vil gerne give et indtryk
af en virksomhed, som er værd at investere i, og som har en voksende og strålende fremtid. Hertil skal det
dog siges, at denne årsrapport også er revideret med hensyn til regnskabstallene. Der har været en ekstern
revisor ind over, for at se, om disse tal i rapporten nu også er objektive, således en informeret tredjemand
kan stole på de oplysninger der er i rapporten.
Vi har igennem vores arbejde også læst en masse artikler på nettet. Disse kommer både fra B&O selv, hvor
man skal være opmærksomme på deres ønske om at læseren ser positivt på dem. Derud over er der også
artikler der omhandler B&O, men er skrevet af udefra komne. Disse må anses for at være mere neutrale.
Dog er vi opmærksomme på, at artiklerne ikke er skrevet af konkurrenter, som kunne se en fordel i, at
læserens opfattelse af B&O bliver mere negativ på baggrund af det læste.
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Virksomhedspræsentation
Historie
I år 1925 stiftede de to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen, virksomheden Bang og Olufsen, også
kendt ved forkortelsen B&O. I Struer, hvor virksomheden også har hovedsæde i dag, startede B&O med at
producere radioer til hjemmemarkedet, men sortimentet udvidede sig hurtigt med virksomhedens succes
(bang-olufsen.com, 2014).
Frem til 60’erne kæmpede virksomheden på et beskyttet marked med god afsætning, og det var først med
Danmarks optagelse i EFTA, konkurrencen for alvor blev skærpet og B&O udviklede deres internationale
strategi, at drive en nichevirksomhed med fokus på eksport (Christensen, 2012). Samtidig var samfundet
under forandring. Danskerne spændte livremmen ud og der blev råd et overdådigt forbrug til både tv, hus
og rejser. Med sloganet; ”B&O – for den forbrugerkreds, der diskuterer smag og kvalitet før prisen”, slog
B&O fast at man ønskede at flytte målgruppen fra gennemsnitsdanskeren til den del af befolkningen, som
havde en højere indkomst (Bang, 2000).
Herefter brød B&O for alvor igennem på det internationale marked, og produktionen blev udvidet med nye
anlæg. B&O udmærkede sig hurtigt, ved at være det firma som lavede nytænkende produkter med den
nyeste teknologi. Da B&O for alvor slog igennem i 70’erne, var det som en virksomhed der var førende
indenfor design med en strategi, der appellerede til et købedygtigt publikum. B&O fandt en international
niche hos folk, der var villige til at betale betydeligt mere for et B&O anlæg end for et standardprodukt
(Christensen, 2012).
Virksomhedens historie har været med til at forme B&O’s fundament. De differentierede sig via ’design,
kvalitet, brugervenlighed og innovation’ og henvendte sig til et luksussegment, bestående af folk med høje
indkomster (Christensen, 2012). B&O er gået fra at være et dansk varemærke til at være et internationalt
ikon, og historien om kvalitet og design er brandet ind i forbrugernes bevidsthed, og har sikret B&O en
væsentlig markedsmæssig position igennem tiderne.

Koncernstruktur
Bang & Olufsen er et aktieselskab. Et aktieselskab er ejet af de aktionærer og investorer der har købt
aktiver i selskabet. Ejerne hæfter kun begrænset for selskabets gæld og forpligtelser, og vil i tilfælde af
konkurs kun tabe værdien af deres aktier i selskabet.
B&O koncernen er sammensat af moderselskabet Bang & Olufsen A/S og 5 underselskaber.
Koncernstrukturen er vist i figuren nedenfor.
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Bang & Olufsen
A/S

Bang & Olufsen
Operations A/S

Bang & Olufsen
s.r.o

Bang & Olufsen
OÜ

ICEpower A/S

B&O Play A/S

Figur 1: Koncernstruktur, egen tilvirkning (B&O Årsrapport, 2012/2013, s. 6)
Moderselskabet Bang & Olufsen A/S varetager udviklingen af B&O AV-produkter, brand-ejerskab og
koncernstabsfunktioner. Bang & Olufsen Operations A/S er placeret i Struer hvorfra indkøb, produktion og
logistik varetages for hele koncernen. De står desuden for salg af B&O AV-produkter. ICEpower og B&O Play
er desuden placeret i Danmark. ICEpower A/S udvikler, producere og markedsfører forstærkerteknologiske
produkter mens B&O Play varetager markedsføring og salg af produkter inden for B&O’s brand, B&O Play
(B&O Årsrapport, 2012/2013).
I Tjekkiet ligger Bang og Olufsen s.r.o hvor dele af koncernens produkter produceres og udvikles, mens
softwareudvikling varetages af Bang & Olufsen OÜ som er lokaliseret i Estland (B&O Årsrapport,
2012/2013).
Alle selskaber i koncernstrukturen er 100 % ejet af Bang & Olufsen (B&O Årsrapport, 2012/2013).

Ledelse
Den daglige ledelse i et aktieselskab håndteres af en direktion, mens den overordnede ledelse varetages af
en, af aktionærerne, udvalgt bestyrelse på en generalforsamling.
B&O’s bestyrelse omfatter 9 medlemmer, mens direktionen består af en CEO og en CFO (B&O Årsrapport,
2012/2013, s. 37). Tue Mantoni blev i 2011 valgt som den nye CEO der skulle fører B&O ind i fremtiden.
Han kom med 8 års erfaring fra den britiske motorcykelfabrikant Triumph, hvis udvikling han formåede at
vende radikalt, ved at tredoble omsætningen (Schelin, 2011).

Marked og forretningsområde
B&O’s produkter forhandles på det globale marked. Selskabets hovedvægt har i mange år lagt på det
Europæiske marked. Dog har de nye vækstmarkeder, herunder BRIK-landede været med til at øge
interessen globalt set.
B&O forhandler inden for to forretningsområder: Business-to-consumer og Business-to-business. Indenfor
Business-to-consumer forhandles audio og video under brandet Bang & Olufsen samt deres nyeste brandt
B&O Play. Under Business-to-business sælges Automotive og ICEpower, der omfatter udvikling, produktion
og salg af eksklusive lydsystemer til biler samt kompakte digitale forstærkere (B&O Årsrapport, 2012/2013).
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Figur 2: Omsætning fordelt på forretningsområder, regnskabet 2012/2013 samt 2011/2012 i parentes
(B&O Årsrapport, 2012/2013)
B2C forretningsområdet opnåede i 2012/2013 en omsætning på 2.181 mio. DDK imod 2.421 mio. DKK i
2011/2012. Nedgangen er hovedsagligt drevet af en nedgang i AV segmentet. Selskabet forklarer at
nedgangen skyldes en række ældre og urentable produkter, der som led i en simplificering af
produktporteføljen skæres fra. B&O Play har dog oplevet en fremgang drevet af en række succesfulde
produktlanceringer (B&O Årsrapport, 2012/2013).
B2B er steget fra en omsætning på 569 mio. DDK i 2011/2012 til en omsætning på 633 mio. DDK i
2012/2013. Væksten er hovedsagligt drevet af fremgang i Automobilesegmentet.
B&O’s omsætningen er hovedsagligt drevet af forretningsområdet B2C, og ikke mindst den fremgang
brandet B&O Play har med sig.

Produkter, salg og distribution
B&O differentierer sig fra andre producenter ved at lægge stor vægt på design, kvalitet, brugervenlighed og
innovation. B&O opfattes som en mærkevare i luksusklassen.
B&O har som tidligere nævnt en produktportefølje inden for flere forskellige forretningssegmenter, hvor
deres hovedforretning består af udvikling, produktion og salg af audio- og videoprodukter. De laver tv,
højtalere, hørertelefoner og andre lydsystemer. De er specielt kendt for at have en god lyd.
B&O laver desuden lydsystemer til eksklusive bilmærker, under navnet Automotive. De samarbejder blandt
anden med Audi, Mercedes og BMW om installation af deres lyd. Sideløbende laver B&O kompakte,
digitale forstærkere til mobile multimedieenheder (ICEpower.bang-olufsen.com, 2014) og udstyrer
luksuriøse hoteller med B&O løsninger over hele verden.
B&O sælger deres produkter igennem to typer butikker: B1-butikker og shop-in-shop (B&O Årsrapport,
2012/2013). B1-butikker er B&O’s statement butikker, de sælger hovedsageligt B&O produkter og er
udstillet på overdådigvis. B&O er kendt for at stille strenge krav, til bland anden udstilling og oplæring, for
de butikssteder der gerne vil forhandle B&O (bang-olufsen.com, 2014).
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Strategisk analyse
Bang & Olufsens målstruktur
En virksomheds målstruktur kan beskrives som den struktur der binder virksomhedens idegrundlag
sammen med den interne styringsproces. Virksomhedens idégrundlag er ofte så generel og bred at den
ikke kan bruges som udgangspunkt for virksomhedens aktiviteter (Lynggaard, 2008, s. 39-50). En
virksomhed skal kunne konkretisere og anvende sine målsætninger for at blive en succes. For at kunne
vurdere B&O’s fremtid og deres mål, vil vi nu gennemgå B&O’s målstruktur.

Idégrundlag
Peter Lynggaard beskriver styringsprocessen fra idégrundlag til handlingsplaner i en grundmodel i bogen
Driftsøkonomi. En virksomheds idégrundlag beskriver virksomhedens visioner, dets eksistensberettigelse og
særpræg udtrykt kort og kontant (Lynggaard, 2008, s. 39-50). Idégrundlaget kan også beskrives ved det
strategiske grundlag virksomheden drives på.
B&O har eksisteret siden 1925, og selvom virksomheden har ændret sig meget fra hvad de var engang, har
virksomheden altid været kendt for at de gå deres egne veje. Denne tilgang til forretningen har skabt det
eksistensgrundlag B&O har i dag. Hvis B&O ikke havde status hos forbrugerne som noget specielt og
luksuspræget, var virksomheden nok forsvundet mellem konkurrenterne på markedet.
B&O differentierer sig, som tidligere nævnt, fra andre producenter ved at lægge stor vægt på design,
kvalitet, brugervenlighed og innovation. Virksomheden henvender sig til forbrugeren som gerne vil betale
betydeligt ekstra for et B&O produkt end for et standardprodukt. B&O opfattes som en mærkevare, og der
er derfor en slags præstige i at eje et B&O produkt.
Det er hensigtsmæssigt at have et nedskrevet idégrundlag, specielt for nye virksomheder, da den
overordnede styring starter her (Lynggaard, 2008, s. 39-50). B&O har dog ikke et skriftligt formuleret
idégrundlag. Det skyldes højest sandsynligt at virksomhedens idégrundlag, som har udviklet sig igennem
mange årtier, er så implementeret i virksomhedens tankegang og virke, at det ikke er nødvendigt.

Vision, mission og værdier
Virksomhedens idégrundlag kan defineres mere præcis ved at definere virksomhedens vision, mission og
værdier. Visionen bestemmer den overordnede retning for organisationen. Visionen er et ønske for
hvordan fremtiden skal se ud, altså et stadie for fremtiden der skal arbejdes for at nå. Missionen er en
erklæring om, hvad man vil gøre for at nå visionen. Virksomheden kan herefter bryde missionen op i en
række værdier, som udgør det ideal virksomheden skal arbejde for at stå for (Vissing, 2005).

Bang & Olufsen flytter din verden med
vedvarende magiske oplevelser
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B&O’s vision, ovenfor, indeholder et budskab om at virksomheden ønsker at flytte grænserne, forbrugernes
verden og syn på hvad der er muligt. Det skal være magisk og udover det sædvanligt at eje B&O. Visionen
er udtryk for at virksomheden vil sikre udvikling og presse grænserne for hvad der er muligt. B&O har ikke
en skriftligt formuleret mission, men i visionens formulering er der beskrevet hvordan B&O vil opnå
visionen, nemlig ved at flytte forbrugerens verden. Ved at have fokus på innovativt design og høj kvalitet
skiller B&O sig ud og appellerer til et bestemt kundesegment.
B&O beskriver at deres ideal er baseret på de værdier, Bang & Olufsen bygger på. Når de udlever værdierne
indfrier de således løftet i deres ideal (bang-olufsen.com, 2014). B&O’s idealer er: passion, stolthed og
vedholdenhed.

Passion
Vores passion er det, der skaber den magi, vores kunder oplever i
mødet med Bang & Olufsens produkter.

Stolthed
Vi er stolte over at skabe oplevelser, som nedbryder grænser og sætter
nye standarder for kvalitet og funktionalitet. Ved at lade vores stolthed
være pejlemærke for alt, hvad vi gør, giver vi vores kunder magiske
oplevelser.

Vedholdenhed
Vi fokuserer altid på højeste kvalitet skabt i en sund og bæredygtig
virksomhed. Gennem vores fokus og dedikation forvandler vi vores
ambitioner til magiske oplevelser for kunderne.
Disse værdier er udtryk for hvordan B&O gerne vil have at deres medarbejdere agerer, samt hvordan B&O
gerne vil opfattes af deres interessenter.
B&O vil have stolte medarbejdere som drives af at skabe brugervenlige og innovative produkter i højeste
kvalitet. Vedholdenhed dækker over et ønske om at have en sund og bæredygtig virksomhed. Der skal være
fokus både på det økonomiske men også på det samfundsansvar der ligger i at være bæredygtig. I
værdierne er der desuden stor fokus på deres ønske om, at skabe mere end blot et produkt, kunderne skal
købe en oplevelse, og den skal ikke blot være god – men magisk.
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Målsætning
Virksomhedens målsætning kan nedbrydes til en række delmål. Målene er grundlæggende og
retningsbestemmende for virksomhedens aktiviteter og beslutningssituationer. Virksomhedens mål kan
både være økonomiske eller strategiske.
Hvis en målsætning skal være succesfuld, bør den varetage alle virksomhedens interessenters interesser.
B&O er et aktieselskab, og består derfor af en række interne og eksterne interessenter, hvoraf flere af
interessenternes har sammenfaldende eller modstridende interesser. De interne interessenter som består
af aktionærer, ledere og medarbejdere, har interesse i øget overskud, vækst og gode arbejdsvilkår. Mens
interessenterne i virksomhedens omverden, som kunder, leverandører, konkurrenter, lånegivere,
fagforeninger og det offentlige, har interesse for at få bedre og billigere produkter, penge i kassen eller
sikre arbejdskraft.
B&O har formuleret deres overordnede målsætninger i forbindelse med strategien Leaner, Faster, Stronger
strategilancering i 2011, disse vil derfor blive gennemgået i næste punkt.

Strategi
Strategi er en plan for de ændringer, der sker i virksomhedens karaktertræk indadtil og udadtil (Lynggaard,
2008, s. 39-50). En god strategi tilpasses tiden for at imødekomme ændrede markedsvilkår.
B&O har seneste lavet en tilpasning af strategien i 2011, hvor Tue Mantoni tiltrådte som CEO. Han
lancerede en strategi der skulle få B&O’s økonomi tilbage på niveauet før krisen. Den 5-årige strategiplan

Leaner, Faster, Stronger

skal således løfte B&O’s omsætningen op til 8-10 mia. kroner med en

EBIT marigin over 12 % ved at forny, effektivisere og accelerere produktudviklingen med fokus på nye
vækstområder.
Tue Mantoni forklarer om strategiplanen Leaner, Faster, Stronger, at; ”‘Leaner’ betyder, at vi skal fokusere
vores aktiviteter og investeringer på at skabe langvarig værdi for vores nøgleinteressenter, som er kunder,
forhandlere, partnere og aktionærer. ‘Faster’ betyder, at vi skal være fokuserede på den daglige
eksekvering og præstation og at vi tror på ‘sense of urgency’ i bestræbelserne på konstant at forbedre os.
‘Stronger’ betyder, at vi arbejder ambitiøst på at skabe et finansielt og strategisk stærkt Bang & Olufsen
brand og forretning” (B&O Mødereferat, 2011).
Strategiplanen er lavet så den drager fordel af virksomhedens styrker, som deres stærke brand, men
samtidig gøre noget ved de udfordringer, som virksomheden står over for, som for dyr og langsom
produktlancering.
Strategien indeholder desuden seks ’must win battles’, som underbygger strategien med nogle konkrete
tiltag der skal til, for at det bliver muligt at nå det ambitiøse mål.
Da B&O præsenterede deres regnskab for andet kvartal af regnskabesåret 2012/2013, var det med
skuffende resultaler, hvilket gjorde at forventningerne til årsregnskabet blev nedjusteret. Ledelsen måtte
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desuden meddele at strategien kom til at tage længere tid end ventet, da optimeringen af forhandler og
distributions netværket ville tage længere tid end ventet. Målet ventes derfor nu først at kunne nås efter 6
år i stedet (Jørgensen, 2013).

Figur 3: B&O’s strategi - seks ’must win battles’ (B&O Årsrapport, 2012/2013).
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Markeds- og konkurrenceanalyse
Vi vil nu se nærmere på hvilket marked B&O operere på, og hvilken type konkurrence der hersker på
markedet. En analyse af, hvor B&O ligger på markedet, givet et indtryk af, hvor godt B&O er med
konkurrencemæssigt. Vi vil i det følgende beskrive, hvordan vi mener B&O ligger på markedet i forhold til
hvordan forbrugerene ser på B&O’s produkter, og hvor mange udbydere der er, som B&O skal konkurrere
med. Dette gør vi i en markeds- og konkurrenceanalyse. Herefter vil vi bruge motivationsteori til at
beskrive, hvorfor forbrugere er villige til at give flere penge for B&O’s lyd og design. For at beskrive hvilke
styrker B&O har at spille på, og hvilke trusler virksomheden skal være opmærksom på. Dette gør vi i en
SEOT-analyse og ved brug af Porters Five Forces.

Markeds- og konkurrenceanalyse
Når man skal forholde sig til om en virksomhed er sund eller ej, er man nødt til at være opmærksom på,
hvor virksomheden befinder sig på konkurrencemarkedet. Det er vigtigt at beskrive, om der er mange
konkurrenter på markedet og hvor B&O står i forhold til de andre virksomheder. Man skal være
opmærksom på om konkurrenter har produkter som kan erstatte det produkt, som vores virksomhed har,
nogle der er bedre eller om vores virksomhed har et produkt, som forbrugere har en præference for. Er der
mange udbydere på markedet, må virksomhederne deles om de forbrugere der er, med mindre de kan
skabe en præference for netop dét produkt de sælger, således køberne hellere vil have deres produkt, end
de andre udbyderes. Når man ved hvilken position ens virksomhed har på markedet, er det også nemmere
at finde ud af, om virksomheden ligger godt hvor den er, eller om virksomheden i fremtiden bør fokusere
på, at forbedre sin position på markedet.
Skal man beskrive hvor en virksomhed ligger på markedet, skal man vurdere det ud fra to kriterier
(Lynggaard, 2008, s. 260):



Hvor mange udbydere er der på markedet?



Er der en præference for det produkt vores virksomhed fremstiller?

Hvorledes man inddeler virksomhederne under markedsformer, kan illustreres ved modellen nedenunder:
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Figur 4: Oversigt over markeds- og konkurrenceformer, egen tilvirkning (Lynggaard, 2008, s. 290)

Homogent eller heterogent marked
Når man står og skal vælge tandpasta i butikken, vil det for nogle af kunderne være fuldstændig ligegyldigt
om det står Colgate eller Zendium på tuben, mens andre kun har lyst til at bruge et specifikt mærke. Hvis
man foretrækker et specielt mærke, har man en præference. Hvis man har et produkt der generelt er en
præference for, hedder det, at man er på et heterogent marked (Lynggaard, 2008, s. 261). Hvis der derimod
ikke er præference for det ene eller andet produkt, og de forskellige produkter kan substituere hinanden,
kaldes det for et homogent marked.

Antal sælgere
Når man som virksomhed skal afsætte sine produkter, er det ikke uden betydning hvor mange udbydere
der er på markedet. Hvis man i den ene yderlighed er den eneste udbyder på markedet, bestemmer man
suverænt selv prisen på varen. Hvis man i den anden yderlighed, er en af mange virksomheder der udbyder
produktet, er man nødt til at være konkurrencedygtig (Lynggaard, 2008, s. 263). Afsætningen er her meget
prisfølsom, og man vil derfor gerne have den bedste pris på varen, sådan forbrugerne vælger at handle
produktet hos én. Dog skal virksomhederne også være opmærksomme på, at de stadig skal kunne tjene
penge på produktet.
Når man ser på markedet for varer som B&O repræsenterer, må man sige, at der er nogle mennesker, som
er ligeglad med hvilket navn der står på produktet. Dog er det vores vurdering, at langt de fleste
forbrugere, har præferencer på dette område. Hvis vi skal beskrive B&O’s varesortiment, må vi uden tvivl
kalde det for heterogent varesortiment, fordi de netop går op i, at deres varer skal udstråle noget
ekstraordinært, som alle skal ønske at få del i. I B&O’s årsrapport, s. 24, skriver de: ”Bang og Olufsen-

logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været, siden virksomheden blev etableret i
1925.” Her skriver de også på side 43: ”Selskabet differentierer sig på design, kvalitet og
innovation.” B&O vil gerne give kunderne en følelse af et unikt produkt, i form af at de har et tidsløst
design, topkvalitet og altid er med på de nye tendenser.
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B&O’s hovedmarked ligger i Business-to-Consumer segmentet, hvor de hovedsagligt koncentrerer sig om
salg af TV og AV produkter. Hvis man ser på det elektroniske marked, er der mange udbydere som både
udbyder tv og lyd eller begge dele. Det elektroniske marked kan med fordel inddeles i prisklasser, for at
man bedre kan forstå den interne konkurrence på markedet. Prisklasserne kan inddeles i den billige-,
mellem- og high end klassen. Jo højere prisen på produktet er, jo større er præferencen for hvilket mærke
forbrugeren vil vælge. Omvendt er der færre udbydere, jo dyrere produkterne bliver.
På det samlede elektroniske marked, har B&O således mange konkurrenter, og forbrugerne har
præference. I dette perspektiv er B&O på et marked med monopolistisk konkurrence. B&O konkurrerer om
at sælge netop deres TV og lyd, på et marked hvor der er mange prisklasser og et ocean af udbydere. B&O
kan nemt forsvinde i markedet, hvis forbrugeren ikke direkte har præference for at købe B&O. Den
teknologiske udvikling indenfor elektronik går så hurtigt, at et TV eller lydanlæg vil være forældet indenfor
kort tid efter det er blevet købt. Dette påvirker i stor grad forbrugernes beslutning når de skal købe nyt, da
det kun er et spørgsmål om tid, før man kan få mindre, større eller bedre og billigere.
Der en lang række multinationale brands på det elektroniske marked, her kan nævnes Sony, Samsung, LG,
Philips, Pioneer og Panasonic. De store brands som ligger i mellemklassen, har produkter der tekniskset er
ens med B&O’s produkter. Produkterne minder efterhånden meget om B&O designmæssigt, og efter at
teknologien for alvor har gjort det muligt at lave ultra tynde TV, bør disse produkter ses som en reel
konkurrent til B&O, ikke mindst fordi produkterne er væsentligt billigere end B&O.
På det samlede elektroniske marked, ligger B&O altså i monopolistisk konkurrence, men ser man på B&O i
det perspektiv, at de sælger high end TV og AV produkter, kan markedet måske nærmere beskrives ved
markedsformen differentieret oligopol. Der er ikke mange udbydere som tager samme høje pris for
produkterne som B&O, og i vores research har vi kun kunne placere den tyske producent Loewe, som en
reel konkurrent. B&O bliver valgt af de forbrugere der har præference for at eje et luksusprodukt af en vis
kvalitet og med et vist designmæssigt udtryk. Forbrugerne lægger vægt på at der er en vis præstige i at eje
et B&O produkt, og de sætter disse kvaliteter over prisen, og det faktum at de kan købe tilsvarende langt
billigere ved en af konkurrenterne på det brede elektroniske marked.
Det kan både argumenteres for at B&O er på et marked med differentieret oligopol og monopolistisk
konkurrence. I resten af rapporten har vi valgt at tage udgangspunkt i monopolistiske konkurrence, da vi
mener at truslen fra tilsvarende billigere produkter er meget reel set i forhold til den hastige udvikling
indenfor teknologien.

Motivationsteori
For at forstå og forklare, hvorfor nogle forbrugere kan have præferencer og være villige til at betale flere
penge for et produkt, har vi valgt at bruge motivationsteori. Normalt bruger man motivationsteori til at
forklare, hvordan man kan få medarbejdere til at arbejde sammen om at opnå et fælles mål, men her vil vi
bruge motivationsteorien lidt anderledes. Man kan nemlig spørge sig selv, hvad det er der gør, at nogle har
præference for B&O og er villige til at betale flere penge, for at have et produkt med Bang og Olufsen18

ikonet. Hvad er motivationen for at bruge flere penge på lige netop dette produkt? For at beskrive dette,
har vi valgt at bruge Hertzbergs motivationsteori og Mashlows behovspyramide.
Herzbergs motivationsteori (Sørensen, 2006) omhandler to faktorer; vedligeholdelsesfaktorer og
motivationsfaktorer. Vedligeholdelsesfaktorer beskriver de faktorer, som der skal til, for at man føler at
tilværelsen er acceptabel. Det er ikke faktorer, som bidrager til ens ego, men såfremt faktorerne ikke er
der, vil der for mennesket opstå utilfredshed. Motivationsfaktorer er derimod de faktorer, som skal til for at
menneskets ego bliver tilfredsstillet og stimuleret. De følelser som bliver stimuleret af motivationsfaktorer
er bl.a. ansvar, indflydelse, anderkendelse og udviklingsmuligheder. I forbindelse med forbrugernes trang til
at købe B&O’s produkter, er det følelser som anderkendelse og præstige der stimuleres. At man køber et
produkt, som andre forbrugere ved er dyrt, og som de misunder én for.
Maslows behovspyramide (Jensen, 2011, s. 18) beskriver på samme måde nogle faktorer, de fysiske behov
og tryghedsbehov, som skal være opfyldt, for at mennesket føler sig tilfreds. Herefter kommer der behov,
som gør, at mennesket kan udvikle sig og føle sig godt tilpas. Nedenfor er der indsat en model, som viser,
hvilke behov et menneske har. Bunden af pyramiden symboliserer de vigtigste behov, som derfor også
fylder mest i pyramiden. Herefter bliver de næst vigtigste behov bygget ovenpå, som fylder mindre og
mindre. Motivationen for at købe B&O’s produkter, ligger under egobehovet, hvor et af punkterne er
anderkendelse, ligesom under Herzbergs motivationsteori.

Figur 5: Maslows Behovsperiode (berg-marketing.dk)

SWOT analyse
For at analysere hvilke svagheder, styrker, muligheder og trusler B&O står over for, har vi lavet en SWOT
analyse (Jensen, 2011, s. 32). SWOT analysen se på de interne og eksterne forhold, hvor de interne forhold
er de forhold virksomheden selv kan påvirke eller ændre. Strengths, de stærke sider, er de forhold som
påvirker virksomheden positivt. Weaknesses, er de svagheder og udfordringer virksomheden inden for
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egne rammer. De eksterne forhold omhandler den omverden B&O befinder sig i, her er en række
opportunitets, muligheder på markedet. Sidst ser vi på de threats, trusler B&O står over for.
Ud fra de interne og eksterne markeds- og konkurrencestrategier kan vi se, hvad virksomheden skal være
opmærksom på, i de problemstillinger der kan true B&O.

Internt
Strengts

Weaknesses

Stærkt brand
Tidsløst design
Høj kvalitet

Meget konjunkturafhængige grundet den høje pris

Kunder er villige til at betale mere for produkterne

Sælges ikke i alle butikker, da de gerne vil beholde
deres eksklusive brand

Har udviklet produkter og fået sammenarbejde med
BMW, Audi m.m.

Lang udviklingsprocess

Den nye ledelse
Integrering(sammenarbejde) mellem de forskellige
produkter

Eksternt
Opportunities

Threats

Politiske indgreb i forhold til forskellige regler
Mulighed for udvidelse på markedet i BRIK-landene
Konjunktursvigninger - opsving

Finanskrisen - kunjunktursvingninger
Mættet marked
Hurtig teknologiudvikling
Billige kopivarer fra konkurrenter

Figur 6: SWOT analyse, egen tilvirkning (Jensen, 2011, s. 32)

Poters Five Forces
B&O har igennem de seneste år været plaget af en række økonomiske og samfundsmæssige udfordringer.
Ved at se på Poters Five Forces får vi en klar indikator af hvilke barrierer virksomheden skal forholde sig til i
forhold til konkurrencen. Hvilke parametre de i fremtiden skal satse på, når det gælder konkurrencen
mellem de virksomheder der er i branchen, truslen fra potentielle nye konkurrenter, leverandørens
forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke og fra de substitutions muligheder der er på markedet.
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Figur 7: Porters Five Forces, egen tilvirkning (Lynggaard, 2008)

Konkurrencen i branchen
I dag udvikler teknologien sig med hastige skridt, derfor er det vigtigt for B&O at de hele tiden, følger
markedets tendenser. Da finanskrisen startede, har det haft en negativ indvirkning på salget af B&O’s
produkter. Ser man på hvilken marked- og konkurrenceform der hersker på markedet for B&O, er der tale
om monopolistisk konkurrence (Lynggaard, 2008). Ud fra denne konkurrenceposition er det vigtigt at B&O
reagerer overfor, hvad konkurrenter kommer med af både produkter og strategier de arbejder med. Derfor
er det også vigtigt, at de hele tiden har den højeste teknologi og et unikt design. B&O’s produkter
henvender sig til en specifik målgruppe, og derfor skal der holdes fokus på, hvad forbrugeren har brug for
og ikke mindst de konkurrenter der er i samme branche. En væsentlig konkurrent på markedet er den tyske
producent Loewe. Dog har økonomien for Loewe også været presset og de er blevet erklæret insolvens,
hvilket kan blive en stor fordel for B&O (Rossau, Berlinske Business, 2013). Hermed får B&O mulighed for at
vinde en stor andel af det tyske marked. På et marked, som der er i dag, kan konkurrencen være
altafgørende. Der går langt mellem kunderne og produkter med høj præferencer bliver ikke handlet i så
stor en grad, som der gjorde da der var højkonjunktur (Bjerrum, 2008).
Ved at en af B&O største konkurrenter ikke har en solid økonomi, kan dette betyde, at hvis B&O satser på
BRIK landende har de ikke en stor aktør som en direkte konkurrent. Dermed kan det være nemmere for
B&O at indtage et marked, når de ikke skal bekymre sig om det konkurrenten foretager sig. B&O er derfor
også presset for at følge med, i forhold til de omkostninger der kan være ved at producere
højkvalitetsprodukter. Det er derfor vigtigt at B&O prøver på at reducere deres omkostninger og satser på
et marked med vækst. Der er et stort potentielt marked i BRIK-landene for B&O (Pedersen, 2014). Her kan
B&O gøre en forskel og opnå et rigtig højt overskud hvis de formår at opnå en høj markedsandel.
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Truslen fra potentielle nye konkurrenter
B&O’s kundesegment, er forbrugere, som har en høj præferencegrad samt en høj loyalitetsfaktor hvis man
ser på genkøbseffekten. B&O er kendt som et produkt med et meget højt image, hvilket har en stor
betydning for, om der vil være nye konkurrenter der tør etablere sig på netop det marked B&O er
repræsenteret på. I tiden kan man sige at der ikke er stor sandsynlighed for dette område er et område
hvor nye udbydere vil tjene penge på elektronik. Dermed finder vi det ikke sandsynligt, at der vil komme en
stor trussel fra en ny udbyder. B&O er gammelt dansk brand, som også har en hvis form for presstige, og
det vil derfor være svært for en ny potentiel konkurrent at trænge ind på markedet. Dog vil de eksisterende
konkurrenter stadig være en stor barriere, da man i tiden kæmper om en lille kundegruppe.

Leverandørens forhandlingsstyrke
Leverandørens forhandlingsstyrke er en vigtig faktor for B&O. De skal hele tiden sørge for at opretholde et
fornuftigt samarbejde for at sikre at B&O kan have tiltro til deres leverandør. B&O har nogle klare
retningslinjer der blandt andet omhandler samarbejdet med deres leverandør (B&O Årsrapport,
2012/2013). De beskriver også at de sætter stor pris på et længerevarende samarbejde, som styrker
leverandørens forhandlingsstyrke og dermed presse B&O. Da B&O er kendt for deres mærke og kvalitet er
det vigtigt, at de har en hvis form for standard for produkterne. B&O vælger flere gange at teste deres
leverandøre for at se om kvaliteten lever op til hvad der forventes. Dette styrker B&O så de ved, at de
kender den kvalitet der bliver sendt ud til forbrugeren. Da B&O er kendt for længerevarende samarbejde
med deres leverandøre, har leverandøren en stor forhandlingsstyrke da leverandøren som ofte er bekendt
med at B&O ikke vælger hvem som helst til deres leverandør. Det vil dermed også betyde at leverandøren
måske vælger at tage en højere pris fordi de ved at de står stærkt hos B&O. B&O’s forhandlingsstyrke bliver
svækket af dette, da virksomheden skal reducere omkostningerne.

Kundernes forhandlingsstyrke
På markedet omkring B&O’s produkter har kunderne høje præferencer, derfor kan man sige at kunderne
ikke på den måde vil give afkald på B&O’s produkter. Ud fra det marked der befinder sig rundt om i verden,
er det vigtigt at man igen får folk til at vælge B&O til. Den målgruppe B&O henvender sig til er en
målgruppe som elsker dansk tidsløst design. Man kan sige at markedsdelen for denne målgruppe er blevet
mindre efter finanskrisens indtrædelse. Dog er det vigtigt at B&O stadig sørger for at bibeholde den
markedsandel de har. Der findes substituerende produkter på markedet af B&O. Der nogle store udbydere
som producerer de samme produkter i samme kvalitet. Dermed er kundernes forhandlingsstyrke stor, da
de kan vælge en af konkurrenterne, som for eksempel Loewe. Det er vigtigt at B&O også bibeholder deres
normer i forhold til deres leverandører, design og kvalitet. Ellers kan det hele have en negativ påvirkning på
kunderne som er slutbrugeren i dette tilfælde.

Substituerende produkter
Kunder der vælger at købe produkter hos B&O har stærke præferencer, hvilket gør at kunderne ikke ønsker
at købe andre produkter, da de ikke kan nøjes med andre. Derfor har B&O ikke store trusler fra
substitutionsmuligheder. Idet at finanskrisen har sit tag over det meste af verden, kan man konkludere, at
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folk nok vil vælge at bruge deres penge til andre ting som er vigtigere og mere nødvendige hvor man kan
sige at B&O er et luksus produkt. Man kan sige at de kunder som har pengene til at købe B&O vil blive ved
med at købe dette. De forbrugere som måske har mistet et job, vil vælge produktet fra da de ganske enkelt
ikke har råd til at købe produktet mere.
B&O har nogle problemer som skal løses her og nu, blandt andet skal der hurtigst muligst rettes op på
økonomien. For at gøre dette burde virksomheden tænke nye baner og satse på nye markeder.
Virksomhedens største konkurrent, Loewe, har oplevet en endnu værre økonomi. Dette kan styrke B&O’s
position på nogle af de markeder, hvor de ikke har så høj en markedsandel. Her ses det som en stor
mulighed at de satser på de markeder, hvor der har været større efterspørgsels, blandt andet i BRIKlandene.

Interessent analyse
Ved interessent modellen kan B&O se de forskellige gruppers interesser i virksomheden, både internt og
eksternt. Ved at se på interessent modellen får man et klart billede af, hvorfor og hvordan de enkelte
interessenter ønsker virksomhedens fremdrift.

Ledelse

Ejere

Ansatte

Virksomheden
B&O

Det
offentlige

Kunder

Leverandøre

Lånegivere

Figur 8: Interessentmodellen, egen tilvirkning (Lynggaard, 2008)

Ejerene
B&O har igennem de seneste år været plaget af finanskrisen. Virksomheden har nødsaget til at omlægge
deres strategi for at sikre sig et bedre overskud. Blandt andet har ejerne været tvunget til at ændre kurs.
Virksomhedens ejere været nød til at reagere på denne nedgang, blandt andet valgte man at fyre tidligere
administrerende direktør Torben Ballegaard Sørensen (Jelbo, 2009). Man har også været nødsaget til agere
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ud fra ting der sker på markedet. Det har derfor været et fokuspunkt at lave ændringer hos B&O, og B&O
bør satse mere på BRIK-landene, da de har en bedre økonomisk fremgang (Ritzau, Berlinske Business,
2013).

Ledelsen
Ledelsen ønsker at arbejde ud fra den strategi som B&O’s ledelse har lagt, dog vil lederne være med til at
sikre en fremgang, så de opretholder deres lønninger, gode arbejdsforhold og muligheden for at vækste på
forskellige områder. Ledelsen kan måske også bidrage til hvordan man kommer fremad, da der igennem de
seneste år har været en omvæltning for B&O og man har været nød til at ændre i en masse procedurer, for
at sikre virksomhedens status.

Ansatte
De ansatte vil, som lederne, gerne have virksomheden har en grad af udvikling, eller sikre og at de ikke
stagnere i vækst. Sker dette i B&O, kan det betyde at medarbejderne mister deres job. Blandt andet har
B&O frem til år 201, valgt at flytte produktionen af tv-produktion til udlandet, det vil sige at man afskedige
64 medarbejdere. De nedbringer produktionen i 2013 og 2014, hvorefter man regner med at flytte det
sidste i 2015 til udlandet (TV midtvest, 2013). Dette skaber en del usikkerhed for de andre medarbejdere og
dermed er det et led i interessentmodellen som er meget plaget af utilfredshed, grundet hele
virksomhedens fremtræden set i forhold til de ansatte (Rossau, Berlinske Business, 2013).

Det offentlige
B&O’s rolle på det danske marked har en betydning da de bidrager indirekte til samfundet. Blandt andet
har virksomheden haft en del produktion i Strur hvilket lukker og gør at der er nogle medarbejder der
mister nogle arbejdspladser. Dette er en negativ udvikling da det giver en synergieffekt og skaber ledige
medarbejder, som kommer på dagpengene og dermed kan disse personer hvis de ikke finder et nyt job
komme på offentlige forsørgelse hvilket vil give det offentlige en ekstra regning. Derfor er man fra det
offentlige nok utrolig villige til at gøre en del for at B&O bibeholder deres virksomheds i Danmark.

Långiverne
Lånegivere vil som alle de andre gerne have at B&O overholder deres betalingsaftaler samt at
virksomheden generer et solidt overskud, frem for underskud, så de ikke skal være bange for at de ikke får
de penge retur som der er lånt ud til B&O. Det kan have en stor betydning at B&O i nogle år ikke har kørt
med så stor en omsætning grundet finanskrisen (Rossau, Berlinske Business, 2013). Det kan svække billedet
af B&O til lånegiveren fordi det kan give et billede af en virksomhed der ikke ved hvordan de skal vækste. Jo
større risiko der vil være fra lånegiverens side, desto støre vil lånegiveren mene at rente skal være, og det
kan gøre det væsentlig dyrer for B&O.

Leverandørerne
Leverandøren vil i stigende grad være interesseret i at produkterne bliver leveret i den kvalitet man ønsker,
dermed ønsker B&O’s leverandør vil gerne bibeholde deres aftale med B&O og sørge for at bibeholde
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samarbejdet med dem, så de stadig får en solid indtægt ved at levere deres komponenter til B&O’s
produkter.

Kunderne
Kunden segmentet som køber B&O produkter vil være interesseret i at man får nogle produkter af et hvis
design og kvalitet. Forbrugeren er interesseret i at man får et unikt produkt som ingen af de andre på
markedet kan lave. De ønsker derfor ikke der bliver gået på kompromis med kvaliteten. De seneste år har
kunderne ikke ment, at B&O kommer med produkter som er tilsvarende den teknologiske udvikling.
Virksomheden står overfor en del udfordringer, ved at sikre sig de forskellige interessenter i forhold til
virksomheden. B&O har nogle store problemer som de bliver nød til at reagere på. Vigtigst af alt, mener vi
at B&O burde satse meget mere på BRIK-landene, da det er der de har mulighed for at sikre sig mere
marked. Det er vigtigt, at de sørger for at tænke på alle deres interessenter da de alle har en stor betydning
for deres fremtidige planer.
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Regnskabsanalyse
I de tidligere afsnit har vi beskrevet virksomheden B&O som helhed. Hvad de står for, hvad de gerne vil nå,
og hvad deres strategi for at nå det, er. I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvor sund virksomheden rent
økonomisk har været de tidligere år. Vi vil forsøge at beskrive B&O’s evne til at forrente den investerede
kapital, rentabiliteten, skabe et overskud, indtjeningsevnen, samt hvor gode de er til at udnytte den
kapital der haves. Vi har valgt at lave en regnskabsanalyse på baggrund af de sidste tre regnskabsår.
Når man laver en regnskabsanalyse, ser man bagud for at beskrive hændelser der allerede er sket. Af gode
grunde kan vi ikke analysere på tal i fremtiden, da ingen kan forudse hvordan udviklingen i virksomheden
og markedet skrider frem. Der kan komme mange former for uforudsete udgifter, som kan påvirke
nøgletallene marginalt. Når vi har lavet nøgletallene på baggrund af de tidligere år, vil vi forsøge at bruge
disse nøgletal til at forudse hvordan B&O’s økonomi vil se ud i fremtiden. Igennem nøgletallene kan vi så
se, hvor B&O har deres stærke og svage punkter, og derved få et indtryk af, hvor de skal ligge deres fokus
på forbedring.
Da vores problemstilling primært omhandler Kina, ville det have været mest optimalt at lave
regnskabsanalysen kun for Kina, for at kunne fortælle om de stærke og svage sider ved virksomhederne
der. Da vi ikke har mulighed for at få oplyst disse tal, har vi valgt at lave regnskabsanalysen for hele
koncernen. Herefter ville vi gerne lave undersøgelser for, om tallene for hele koncernen kunne overføres på
Kina, men da Kina allerede er en del af tallene for koncernen, og vi umuligt kan skille regnskabstallene selv,
har vi valgt at afgrænse os, således vi bruger koncerntallene for Kina også.
Beregningerne på nøgletallene er ikke medtaget i rapporten. De er medtaget som bilag, da de optager
meget plads. I følgende afsnit er nøgletallene beskrevet og oplyst, mens der gives en kort beskrivelse af, om
nøgletallet har udviklet sig positivt eller negativt i de foregående år, og hvilken betydning det har for B&O.

Rentabilitet
Rentabilitetsnøgletallene beskriver virksomhedens evne til at forrente den kapital som er investeret, altså
hvor stor en fortjeneste man får, af de penge man har indskudt i virksomheden. I en rentabilitetsanalyse
indgår fire nøgletal; afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalens
forrentning.

Afkastningsgraden
viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i procent. Afkastningsgraden var på -6,66
% for nyeste regnskabsår, regnskabsåret 2012/2013, hvilket betyder at den indtjening B&O har opnået,
udgør -6,66 % af de midler der er bundet i virksomheden. Fra regnskabet 2011/2012 falder
afkastningsgraden med 11,20 %-point, hvilket er et stort fald. Afkastningsgraden går fra at give et afkast på
4,53 %, til der faktisk er indskudt 6,66 % i stedet. Afkastningsgraden har for hele perioden lagt lavt, dog i
2011/2012 næsten på niveau med markedsrenten på 5 %. Havde afkastgraden lagt over markedsrenten,
ville det betyde, at kapitalen er blevet forrentet højere, end hvis pengene var blevet placeret passivt i
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obligationer, da man her ville have fået et afkast på ca. 5 %. Man må sige, at en negativ afkastningsgrad er
et dårligt tegn, og at dette helt sikkert giver en udfordring i forhold til, at kunne kalde B&O en sund
virksomhed med gode udviklingsmuligheder.

Overskudsgraden
viser hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud før renter. Overskudsgraden i år 2012/2013
var på -6,69 %, det topper med regnskabet 2011/2012 hvor den når 4,07 %. Groft sagt kan man sige, at når
der omsættes for 100 kroner, er der 4,07 kroner tilbage i overskud. Overskudsgraden er nedadgående fra
regnskabet 2011/2012 til 2012/2013, men fra året 2010/2011 har der været en positiv udvikling. Da der har
været en meget kraftig nedgang i dette nøgletal og afkastningsgraden, ville det her være en mulighed for
videregående undersøgelse og gå længere tilbage i tiden, for at se, om udviklingen har været negativ i flere
år.

Aktivernes omsætningshastighed
beskriver forholdet mellem virksomhedens aktivitet og de ressourcer der er indskud for at skabe
aktiviteten. Udtrykt på en anden måde, hvor mange gange aktivernes værdi omsættes i løbet af
regnskabsåret. I periodens start omsættes virksomhedens aktivitet 1,13 gang, hvilket er det højeste for
perioden. Omsætningshastigheden er nedadgående over alle de tre valgte år, hvor aktiverne i 2013/2012
kun omsættes 1,00 gang. Dette betyder, at enten er der kommet flere aktiver til, uden omsætningen er
steget, eller også er omsætningen faldet med samme mænge aktiver.

Egenkapitalens forrentning
udtrykker hvor meget ejerne får ud af deres investerede kapital. Forrentningen af egenkapitalen er i
perioden vi har analyseret, størst i år 2011/2012, hvor den ligger på 4,63 %. Den falder dog året efter til 9,78 % i 2012/2013. Som ved afkastningsgraden, betyder den negative forrentning, at der skal investeres
penge i stedet for at få et afkast. Igen må man her sige, at dette ikke er tegn på en sund virksomhed, og at
det ville være klogt at se længere tilbage i tiden, for at se om de tidligere har lagt stabilt på et bedre niveau.
Ved en gennemgang af nøgletallene for rentabiliteten, kan vi se at B&O’s evne til at forrente den
investerede kapital, lige nu er på et kritisk punkt, hvor der skal ændres drastisk på tingene, således de kan
få vendt deres underskud til et overskud. Vi kan konkludere, at B&O i øjeblikket ikke er en rentabel
virksomhed.

Indtjeningsevnen
Ved at beskrive indtjeningsevnen, giver man et indblik i, hvor god virksomheden er til at udnytte de
ressourcer de har og lave det størst mulige overskud ud fra den kapacitet man har. Man kan beskrive det
som en analyse af forholdet mellem indtægter og udgifter. De beskriver hvor god virksomheden er til at
maksimere udnyttelsen af deres kapacitet. Disse nøgletal er overskudsgrad, dækningsgrad, kapacitetsgrad,
nulpunktsomsætning og sikkerhedsmarginen.
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Overskudsgraden er beskrevet under rentabiliteten. Overskudsgraden beskriver, som tidligere forklaret,
hvor meget af omsætningen der bliver til overskud før renter.

Dækningsgraden
og bruttoavanceprocenten er i dette tilfælde det samme, da der i regnskabet ikke er angivet øvrige variable
omkostninger. I 2012/2013 er dækningsgraden 38,95 %, hvilket vil sige at, 38,95 % af omsætningen bliver til
overskud efter variable omkostninger som også er dækningsbidraget. Dette er et lille fald fra året før, hvor
den er 40,42 %, som er den højeste dækningsgrad inden for de sidste 3 år. Den højere overskudsgrad
betyder, at de har været bedre til at udnytte deres ressourcer og få et større overskud, i forhold til hvor
mange udgifter de har haft i form af variable omkostninger.

Kapacitetsgraden
er i 2012/2013 0,85 gange, hvilket belyser, at hver gang B&O bruger 1 krone på kapacitetsomkostninger,
bliver der 0,85 krone til dækningsbidraget. I de tre år vi har analyseret på, har kapacitetsgraden toppet i
2011/2012 på 1,11. De har altså i 2011/2012 været bedre til at udnytte de faste omkostninger end de
øvrige to år vi har analyseret.

Nulpunktsomsætningen
er i 2012/2013 t.DKK 3.497.000. Det vil sige, hvis B&O har en omsætning på t.DKK 3.497.000, er det breakeven punktet. Deres indtjening vil på dette niveau lige være stor nok til at dække deres variable
omkostninger og kapacitetsomkostningerne. Igennem perioden har året 2011/2012 været det år med den
mindste nulpunktomsætning. Det har været i dette år, de har haft færrest variable- og
kapacitetsomkostninger at dække, og derved har de ikke haft behov for en større omsætning.

Sikkerhedsmarginen
er i 2012/2013 -24 %, hvilket vil sige, at B&O skulle have en omsætning der er 24 % større end den faktiske
omstætning, før de rammer break-even punktet, hvor indtjeningen kun lige dækker variable- og
kapacitetsomkostningerne. Den er faldet fra sidste år, hvor sikkerhedsmarginen lige akkurat går i nul.
Sikkerhedsmarginen beskriver det spillerum man har, før omsætningen ikke længere kan dække
omkostningerne.
Inden for de sidste 3 år, er det gået nedad for B&O. Dog har der været en lille fremgang fra 2010/2011 til
2011/2012, men året 2012/2013 har været værre end det første år, som er medtaget i vores analyse.
Overskudsgraden er gået fra 2,09 % til -6,69 % og dækningsgraden er gået fra 40,30 % til 38,95 %. Der er
altså en tilbagegange på 8,78 %-point i overskudsgraden og 1,35 %-point på dækningsgraden. Det vil sige,
at der har været en større tilbagegang på overskudsgraden, som betyder, at kapacitetsomkostningerne har
udgjort en større andel i 2012/2013 end de gjorde i 2010/2011. Dette stemmer overens med, at
kapacitetsgraden er faldet, og de derfor ikke har udnyttet deres kapacitetsomkostninger lige så godt, som
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de gjorde i år 2010/2011. Samlet set er B&O’s indtjeningsevne faldet over de sidste 3 år, men har sidste år
haft en lille fremgang.

Kapitaltilpasningen
beskriver hvor mange gange, kapitalen omsættes, og altså hvor gode de er til at udnytte den kapital der er
til rådighed. Jo flere gange kapitalen omsættes, jo bedre er kapitalen udnyttet. For at beskrive
kapitaltilpasningen, bruger man to forskellige nøgletal bestående af varelagerets omsætningshastighed og
debitorernes omsætningshastighed. Disse nøgletal er vigtige, da man ved at have et varelager eller
debitorer låser en mængde kapital, da man i princippet kunne få forrentet denne kapital. Derfor er man
interesseret i, at følge hvor meget denne kapital omsættes.

Varelagrenes omsætningshastighed
er i 2012/2013 2,78 gange. Varelageret udskiftes 2,78 gange i løbet af et år, og har ligget på lager ca. 129
dage. Jo mere varelageret bliver udskiftet, jo bedre bliver den bundne kapital udnyttet, og jo større er
interessen for B&O til at have kapitalen bundet, i stedet for at lade den forrente. I 2011/2012 er
varelagerets omsætningshastighed 2,92 gange. Det vil altså sige at omsætningshastigheden er
langsommere i 2012/2013, og det derfor bedre kunne betale sig, at have kapitalen bundet sidste år, i
forhold til i år. Varelagerets omsætningshastighed har igennem alle tre analyserede år været nedadgående.

Varedebitorernes omsætningshastighed
er i 2012/2013 på 5,72 gange, som er et fald fra 2010/2011, hvor hastigheden var 7,32 gange. I 2011/2012
svarer det til, at debitorerne har haft kredit i 49 dage. Debitorernes omsætningshastighed fortæller, hvor
mange gange debitorerne er blevet omsat i løbet af året. Som med varelagerets omsætningshastighed, har
B&O stor interesse i, at de bliver omsat så meget som muligt, da det så bedre kan betale sig, at have
kapitalen bundet. Her er udviklingen igennem de sidste tre år også forværret. Kunderne har haft mere
kredittid og omsætningshastigheden er faldet. Dette kan forklares af, at mange køber deres produkter på
afbetaling, og derfor får en meget lang kredit. Dette er ikke i virksomhedens interesse, men da det bliver
mere og mere kutyme at købe på afbetaling, er virksomheden nødt til at følge med, for at være
konkurrencedygtige.

Soliditet og likviditet
Når man beskriver en virksomheds soliditet, påviser man forholdet mellem egenkapital og fremmed gæld i
virksomheden. De giver et indblik i, hvor god virksomheden er til at bære tab. Soliditet er belyst med
nøgletallet soliditetsgrad. Likviditeten beskriver, hvordan virksomhedens evne til at betale kreditorerne er.
Nøgletallene er her likviditetsgrad I og II.
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Soliditetsgraden
fortæller hvor meget, af den samlede kapital, der er egenkapital. For kreditorerne er det et vigtigt nøgletal.
Hvis en virksomhed får problemer med at betale sin gæld, skal alle kreditorer betales, før ejerne får noget.
Soliditetstallet for 2012/2013 er 60 %. Selvom B&O skulle miste 60 % af sine aktiver i 2012/2013, ville de
være i stand til at betale alle kreditorer fuldt ud. De 60 % udgør således en buffer for kreditorerne.
B&O’s soliditetsgrad har i gennemsnit været 59 % gennem de sidste 3 år, hvilket betragtes som ganske
godt, set ud fra vores synsvinkel. Regnskabsåret 2010/2011 må siges at være det bedste med en
soliditetsgrad på 61 %, men soliditetsgraden er i de tre analyserede år meget stabil.

Likviditetsgrader
Likviditetsgrad I viser et udtryk for hvorvidt B&O har likvider til at betale af på den gæld, der er kortsigtet og
skal betales indenfor 1 år. I 2012/2013 var likviditetsgraden på 85,07 gange, hvilket betyder at B&O har råd
til at betale alt deres kortfristede gæld. Varelageret er i denne likviditetsgrad ikke en del af nøgletallet.
Likviditetsgrad II viser også et udtryk for, om virksomheden har likvider til at betale, den kortfristede gæld.
I denne beregning er varelageret en del af nøgletallet. Likviditetsgraden II er for 2012/2013 på 154,57
gange. Hvilket vil sige, at likviditetsgraden for B&O overhovedet ikke er et problem, da de har en masse
omsætningsaktiver, både med og uden varelageret.
Soliditeten og likviditeten hos B&O ser efter vores vurdering tilfredsstillende ud. De holder soliditeten på et
stabilt niveau. Betalingsevnen til kreditorerne er dog mere end tilfredsstillende, set fra en kreditors side. Vi
anser derfor ikke soliditet og likviditet for et af de områder, som B&O burde fokusere meget på.

Regnskabsberetning fra Bang og Olufsen
Som det tydeligt skinner igennem i regnskabsanalysen, har de sidste tre år for B&O været nedadgående.
For at forstå hvad der har lagt til baggrund for denne negative udvikling i en ellers anerkendt virksomhed,
har vi læst B&O’s regnskabsberetning (B&O Årsrapport, 2012/2013, s. 9). Når en virksomhed skriver en
regnskabsberetning, er det for at forklare læseren om den udvikling der har været i regnskabet samt give
oplysninger, som ellers kunne være vigtige for regnskabslæser, for at få det korrekte og hele retvisende
billede af årsrapporten.
I indledningen til regnskabsberetningen beskriver ledelsen, at faldet i omsætningen er grundet de fortsat
udfordrende markedsforhold i Europa, selvom der ellers har været positive bidrag fra de succesfulde
lanceringer af nye produkter. Til dette skal der ligges, at de har opsagt urentable forhandlere, hele 125
butikker, og overtaget distributionen i Kina. Samlet set har alt dette givet en tilbagegang i omsætningen på
6 % fra sidste år.
Vi har tidligere set på varelagerets omsætningshastighed, som vi har beregnet til at være 2,78 gange i år.
Dette lyder umiddelbart som et meget lille tal, da det svarer til, at produkterne ligger på lager i 129 dage.
For en virksomhed som altid skal være med på det sidst nye, er 129 dage lang tid. Selvfølgelig er dette et
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gennemsnit for både de produkter der sælges meget af, og de produkter som ikke afsættes så tit. B&O har i
4. kvt. taget et tiltag til, at få termineret ældre produkter, som ikke længere kan sælges og er urentable.
Dette vil have en positiv nøgletallet, da de vare der så kommer ind på varelageret er nye og dermed
nemmere at afsætte. Derfor skulle varelagerest omsætningshastighed gerne stige til næste år, således
varerene ligger på lager i kortere tid.
De
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markedsføringsomkostningerne er steget med DKK 102 mio. Dette er grundet etablering af et nationalt
salgskontor i Shanghai, overtagelse af aktiviteter og egen distribution i Hong Kong og det sydlige Kina. Det
påvirkes også af etableringen af B&O PLAY’s salgsorganisation.

Den uafhængige revisors erklæringer
Som et punkt i vores kildekritik, har vi beskrevet, at årsrapporten som bekendt kommer fra B&O selv, da
det er ledelsen der aflægger årsrapporten. For at kunne bruge denne kilde som objektiv, har vi været inde
af se på den uafhængige revisors erklæring. I denne erklæring har revisor pligt til at nævne forhold af
betydning for regnskabslæseren i sin konklusion. Derfor er denne et vigtigt redskab til at forstå, om man
kan stole på det regnskab ledelsen aflægger, eller om man være opmærksom på andre forhold i
regnskabet.

Konklusion med forbehold

Begrænsning i omfanget af
revisors arbejde

Uenighed med ledelsen

...bort set fra virkningen af ...

... bortset fra virkningen af ...
... ikke giver et retvisende
billede ...

Afkræftende konklusion

Manglende konklusion

... vi kan ikke udtrykke en
konklusion

Figur 9: Skema over revisorpåtegninger, egen tilvirkning (Dasnke revisorer, 2013)
Når der skal afgives en konklusion, kan der være tre former for konklusioner. Disser er også beskrevet i
skemaet ovenfor.

Blank påtegning; det vil sige, at revisor er enig i, at regnskabet giver et retvisende
billede, og ikke har nogle indvendinger.
Påtegning med supplerende oplysninger; revisor er enig i årsregnskabet, men
oplyser om noget regnskabslæser skal være særligt opmærksom på. Der afgives
også en supplerende oplysning, hvis revisor mener, ledelsen har overtrådt
lovgivningen.
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Påtegning med forbehold; afgiver revisor en påtegning med forbehold, hvis revisor
ikke mener, årsregnskabet giver et retvisende billede.
Forbeholdet kan både være vedrørende begrænsning i revisors arbejde eller fordi revisor er uenig med
ledelsen. Uenighed med ledelsen kan bl.a. være vedrørende værdiansættelsen på et aktiv som varelager
eller tilgodehavende fra debitorer, hvor ledelsen typisk vil sætte værdien højere, end revisor mener, er
forsvarligt. Hvis revisor er uenig med ledelsen, kan det være på et enkelt område eller hele regnskabet,
man er uenig. Det giver to forskellige konklusioner, enten en konklusion med forbehold eller en
afkræftende konklusion.
Er der begrænsninger i omfang af revisors arbejde, er det fordi revisoren ikke har haft mulighed for at gøre
de ting der skal til, for at kunne bekræfte, at regnskabet giver et retvisende billede. Her kan det igen blot
være for et enkelt område af regnskabet, som giver en konklusion med forbehold, eller det kan være af så
stor betydning, at de påvirker hele regnskabet. Dette vil lede til en manglende konklusion, da revisoren ikke
kan opnå tiltrækkeligt bevis for, at regnskabet er retvisende.
Revisionspåtegningen er afgivet med en blank påtegning (B&O Årsrapport, 2012/2013, s. 134), hvor Ernst
og Young skriver, at regnskabet giver et retvisende billede. De skriver også en udtalelse om
ledelsesberetningen, hvori de fortæller, de ikke har foretaget yderligere end at læse denne. Det vil sige, at
de ikke har revideret ledelsesberetningen. Dog skriver de, at de på denne baggrund er enige i, at
ledelsesberetningen giver et retvisende billede. På baggrund af denne erklæring fra en uafhængig revisor,
mener vi, at vi kan bruge denne kilde selvom den kommer fra ledelsen i B&O.
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Bang og Olufsen i Kina
I Bang og Olufsens pressemeddelelser og i deres årsrapporter, fremstår ekspansionen til Kina
tilnærmelsesvist som løsningen på alle B&O’s økonomiske problemer. Kinas middelklassen bliver stadig
større og sætter sit præg på forbrugsmarkedet. Denne markante købekraft, gør Kina til et marked som
mange virksomheder gerne vil ind på. Men holder kineserne på løsningen til problemet, og hvilke
muligheder og udfordringer bør B&O være opmærksomme på i deres søgen efter nye vækst markeder?

Kort om Kina
Kina, også kaldet ’Riget i midten’, er placeret i det østlige Asien. Kina er verdens 4. største land, og
arealmæssigt er landet ikke meget mindre end USA og Canada, som har 2. og 3. pladsen. De største
industriområder findes omkring Beijing, Shanghai, Ningbo og det man kalder Pearl River Delta, som bl.a.
dækker over Shenzhen, Guangzhou og Foshan. Ved udmundingen af deltaet finder man her Hong Kong som
grænser op til Shenzhen og som ligeledes er et stort område for handel og messer (Morgen.dk, 2014).
Kinas befolkning er pr. juni 2014 estimeret til at være 1,3 milliarder mennesker, hvilket gør Kina til verdens
mest folkerige nation. Til sammenligning, er det 4 gange så mange mennesker end der findes i USA.
Befolkningen i Kina er faktisk så stor, at Kinas regering i 1979 måtte indfører en et-barns politik for at løse
udfordringerne med at brødføde befolkningen ved at begrænse befolkningsvæksten. For at håndhæve etbarns politikken, bruger regeringen en række økonomiske incitamenter for at få befolkningen til at
overholde den; heriblandt bøder, konfiskering af ejendel samt afskedigelse fra ens arbejde. Politikken
håndhæves hårdest i byerne, og er mere lempelig på landet, hvor man som regel får barn nummer to, 5 år
efter det første er født, såfremt det første var en pige eller handicappet (Central Intelegence Agentcy,
2014). Et barns politikken vil på et tidspunkt skabe en stor ældrebyrde i Kina, men det må alt andet lige
være bedre end hvis man ikke kunne brødføde store dele af sin befolkning (Central Intelegence Agentcy,
2014).
I Kina er der stor kulturel og økonomisk forskel imellem regionerne og ikke mindst mellem land og by. De
Østlige regioner er væsentligt længere fremme i udviklingsprocessen, end de vestlige og nordlige regioner,
og på landet er der væsentligt flere ufaglærte end i byen. Der er derved en stor ulighed i landet. Kina har
som Danmark og resten af Europa gennemgået en industrialisering, hvor arbejdsstyrkens
erhvervssammensætningen er flyttet fra de primære erhverv over til de sekundære og tertiære erhverv
indenfor de sidste 20 år. Kinas arbejdsstyrke minder derfor meget om et i-lands, selvom de stadig har en
stor andel i de primære erhverv (Central Intelegence Agentcy, 2014).
Kinesisk kultur er præget af forskellige religiøse og filosofiske retninger igennem en lang og rig historie. De
religiøse retninger bygger på forfædre kult, buddhisme, kinesisk folkereligion med rødder i ældgamle
myter. De forskellige filosofiske retninger er konfucianismen, taoismen og buddhismen. Det konfucianske
system bygger på at etik, moral, hierarki og adfærd fastsætter reglerne for hvordan man beskæftiger sig
med andre mennesker. Derved opretholdels hver persons rette plads i samfundet. De centrale begreber
bygger på harmoni, ydmyghed, beskedenhed, hensyntagen, høflighed, velopdragenhed og ikke mindst
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værdighed. Er der værdighed på spil, skal man altid sørge for at sin modpart ikke taber ansigt, da det at
tabe ansigt i kinesisk kultur, er ensbetydende med at miste sit gode rygte, selvrespekt og prestige.
Derudover har kineserne specielle skikke for udveksling af visitkort, bordskik, tiltaleformer og specielle
normer for gaver og påklædning. (danmark-kina.dk)
De mange særpræg får den kinesiske kultur til at virke meget kompliceret, og derfor kan der nemt opstå
problemer ved samhandel. Typiske problemer relaterer sig ofte til kommunikationen og kulturforståelse.
De fleste kinesere forstår og taler ikke engelsk, og samtidig gør de sjældent opmærksom på, når der er
noget de ikke helt har forstået, idet de jo ikke vil tabe ansigt. Man vil derfor ofte opleve, at kinesere måske
siger ja, når de i virkeligheden mener nej. Det er ikke nødvendigvis ondt ment, men et spørgsmål om ikke at
blotte sig. (Morgen.dk, 2014)
Kina har igennem de seneste 30 år gennemgået en enorm udvikling politisk og økonomisk. Den enorme
vækst har ført Kina ind i det 20. århundrede, og Kina er på et splitsekund gået fra at være et isoleret og
tilbagestående samfund, til at være en velstående og moderne verdensøkonomi.

Den kinesiske økonomi
Siden 2008 har det meste af den vestlige verdens økonomi været hårdt plaget af nedgang. Bankerne
lukkede på stribe, privatforbruget blev skruet ned og især USA og Europa mærkede konsekvenserne af en
økonomi der igennem længere tid har været overophedet. Mange økonomer har verden over i længere tid
beundret af den Kinesiske økonomi. I 2013 overhalede Kina, USA som tidligere har været verdens største
handelsnation. Importen og eksporten har været stigende i Kina og det har gjort at de er verdens største
handelsnation til dato (Gaarden, 2014). Hvad gør at Kina kan brave sådan frem med deres økonomi, hvorfor
rammer finanskrisen ikke Kina, som den har gjort både i USA og Europa. Med udgangspunkt i overstående
står vi tilbage med en del spørgsmål om hvordan dette kan lade sig gøre, at der ikke kommer et knæk i
økonomien. Dette vil vi kigge på i forbindelse med, at se hvordan det vil påvirke B&O’s indtrængen på det
det kinesiske marked, hvis der kommer en økonomisk krise i Kina, som det skete i USA og Europa. Mange
økonomer verden over er bange for at den boble, som blev skabt i USA og Europa er på vej til Kina. I mange
år har økonomerne i resten af verden dømt Kinas økonomi til at være overophedet, og at den kun kan ende
som finanskrisen gjorde i Europa (Gaarden, 2014). Ser man på Kinas økonomi forudser man en vækst på 7,5
% i år (Gaarden, 2014). Det er en utrolig stor fremgang i deres økonomi, dog kan man sige at der allerede i
dag er en stor sammenligning med krisen der ramte Europa og USA, hvor efterspørgslen på ejendomme
stiger og det gør prisen også. Hvis krisen ramme, kan det have fatale konsekvenser, da folk kan mister deres
job, og de derved ikke har råd til at sidde i deres boliger. Det starter en synergieffekt, hvor boligerne ikke
længere kan sælges til den værdi de er købt for. Der er nogle faktorer på det Europæiske og Amerikanske
marked som gør, at boligboblen har haft større konsekvens end det formeneligt kan få i Kina, da man i Kina
kræver at 25 % af ejendommens værdi lægges i udbetaling. Det er desuden meget normalt at Kineserne
betaler den fulde boligpris kontant (Gaarden, 2014). Kinas økonomi er også plaget af at den offentlige gæld
stiger markant. Ud fra overstående er der stor grund til bekymring, når økonomien er så overophedet, som
den er på det kinesiske marked. Der har i mange år har været forudset en del modgang imod Kina og deres
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økonomi. Den kinesiske regering har haft fokus på sikre, at overophedningen ikke udvikler sig. Økonomerne
i resten af verden, der har spået den kinesiske økonomi til at gå til grunde, har ikke haft ret og har derfor i
de seneste mange år set Kina brage afsted med en stor fremgang. Det her afsnit skal belyse, at Kina er
blevet en betydningsfuld økonomisk nation. B&O forhandler produkter som er dyrere end gennemsnittet.
Da Kinas økonomi er overophedet er der en risiko forbundet med at investere i Kina, fordi et økonomisk
knæk vil have store omsætningsmæssige konsekvenser for B&O’s salg på det kinesiske marked. Kina kan
som mange økonomer spår ramme en økonomisk krise, som USA og Europa har været plaget under.
Fremtiden er svær at spå om, når Kina igennem længere tid ikke har været så hårdt plaget af boligboblen
og finanskrisen, som vi kender den.

Det kinesiske marked
B&O skal, for at bibeholde deres økonomi og sikre en potentiel fremgang, vælge at arbejde videre med et
marked hvor der er mange muligheder. I dag opererer og sælger B&O allerede på det kinesiske marked,
hvilket vil kunne videreudvikles da der rent økonomisk ville kunne være en stor økonomisk gevinst ved at
satse mere på det kinesiske marked. Ud fra vores overstående analyse, mener vi at B&O burde satse på
andre markeder end det Europæiske marked, grundet den dårlige økonomiske fremgang i Europa. Kina har
en stræk økonomi, 20 % af befolkningen er rige og dermed gør det Kina til den rigeste nation i verden (Kinaportal.dk). Det beviser også at der er store potentielle muligheder for det marked, som B&O ville kunne
tage en del af i Kina. B&O startede sine to første butikker i november 2004 i Guangzhou og Shanghai
(Udenrigsministeriet, 2005). Allerede dengang så B&O potentiale i et nyt marked, dengang forventede de
at 10 år senere altså i 2015 havde de ca. 30 butikker på det kinesiske marked (Udenrigsministeriet, 2005).
Selv om man tror markederne vil ligne hinanden, er det vigtigt at man tilpasser sig det marked man ønsker
at starte op på. Uanset hvad, vil der være både nogle kulturelle forskelle, men også forskelle i hvad
kineserne ønsker sig af B&O’s produkter. B&O har lavet nogle andre brandingstrategier for at få deres
europæiske produkter tilpasset på det kinesiske marked (Ritzau, Berlinske Buisiness, 2013). Til at starte
med solgte man almindelige klassiske B&O produkter, som europæerne elsker dem, men efter noget tid
måtte B&O indse at der skulle produktdifferentiering til, ændring af butikkernes placering og gøre dem
mere synlig for kineserne. For 3 år siden havde B&O en markedsandel på 3 % på det kinesiske marked, og i
2013 vækstede de til 15-20 % (Friislund, 2013). Derfor ses der utrolig store muligheder for B&O på dette
marked. Virksomheden kan opnå en stor markedsandel ved at produktdifferencere samt den store del af
det kinesiske marked, som har en indkomst der gør det muligt for dem at købe disse produkter. På det
kinesiske marked ønskede B&O at profilere sig, som et luksusbrand og dermed sikre sig vækst og en stor
markedsandel. Det seneste regnskab fra B&O viser, at BRIK-landene, herunder Kina, gav en samlet stigning
på 45 % (Ritzau, Berlinske Buisiness, 2013). Dette er en klar økonomisk gevinst for B&O da de i længere tid
har haft nogle svære regnskabsmæssige år. Hermed har virksomheden ganske enkelt mulighed for at vende
skuden og sikre sig en bedre økonomi, ved at arbejdere med sådanne tiltag sikrer de, at de ikke mister både
økonomi og image på det kinesiske marked. Dette er to vigtige faktorer, som B&O skal ændre for at sikre
sig at bibeholde denne fremgang. De skal give kineserne flere bling-bling effekter på deres produkter, men
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samtidig skal de sørge for at videreføre deres strategi. For at se hvordan virksomheden skal vækste og
forholde sig på det kinesiske marked er det vigtig at lave en analyse. Vi vil derfor kort nedenfor se på
hvordan de skal forholde sig til markedet. Dette vil vi gøre ved hjælp af en SWOT analyse og Poters Five
forces.
Når B&O vælger at produktdifferentiere deres produktportefølje, så den er tilpasset det kinesiske marked,
vil det også påvirke B&O’s placering i den tidligere omtalte figur 4, oversigten over markeds- og
konkurrenceformer. Når en virksomhed, som B&O, vælger at starte op på et andet marked i 2005, skal de
tage særligt højde for de kulturelle værdier og vælge at satse anderledes end de gjorde på det europæiske
marked. Kineserne ønsker mere bling-bling (Friislund, 2013). De ønsker at sætte sig som markedsledere på
det Kinesiske marked, blandet andet ved at rette deres produkter mere mod den kinesiske forbruger.
Dermed kan man sige at B&O’s produkter operere på et homogent marked, det skyldes blandt andet at de
vælger at gøre deres produkter så unikke som overhovedet muligt. Det er noget kineserne i høj stil
efterspørger. Nok kan man købe et andet fjernsyn, dog kan man sige at der ikke er mange der kan tilbyde
så eksklusive produkter, som B&O når de vælger, at der skal være bling bling på deres produkter. På det
kinesiske marked antager vi at B&O vil møde flere konkurrenter, dog kan man sige at B&O allerede nu har
fået en stor markedsandel ved at gøre produkterne mere specifikke mod kineserne. På det kinesiske
marked er der tale om monopolistisk konkurrence, da der er mange udbydere af produkter inden for TV og
AV.
Vi vil nu bruge en SWOT analyse til at belyses de interne trusler og eksterne trusler. Dermed har vi
udarbejdet en SWOT analyse på det kinesiske marked for at se hvad virksomheden skal være
opmærksomme på.

Internt
Strengts

Stærkt brand

Weaknesses

Svært at få omkostningerne til at løbe rundt

Unikt dessign

Produkt differencering, rent økonomiske er dette
dyre at produktudvikle

Stort potentielt marked

Højere omkostninger grundet dyrer materiale

økonomiske fremgang
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Eksternt
Opportunities

Threats

Mulighed for at høste stor markedesandel grundet
LOEWEs økonomiske insolevens

Kineserne ønsker at spare op af deres privatforbug i
Kina

Salg til en stor del af den kinesiske befolkning med en
høj indkomst

Produktet er nyt for kineserne

Figur 10: Oversigt over markeds- og konkurrenceformer, egen tilvirkning (Lynggaard, 2008)
Set ud fra SWOT analysen har B&O flere positive muligheder i at vækste på det kinesiske marked. Dermed
har B&O en stor mulighed for at kunne opnå en bedre økonomisk stilling end den de har i dag. Dog skal det
huskes på at det er dyrt at starte op på et andet eksportmarked, og især da kineserne smag er noget mere
anderledes end europærernes. Der vil derfor være en del omkostninger forbundet med opstart på et
marked hvor der er behov for produktdifferentiering. Der er mange muligheder i det kinesiske marked og
derfor er det vigtigt at de sørger for at handle på denne mulighed før der er en anden udbyder på markedet
der finder Kina som et spændende område for high end TV og Av produkter.

PEST-analyse af det kinesiske marked
Nedenfor ses PEST-analysen, som vi vil anvende til at belyse de faktorer der vil påvirke virksomheden, det
er faktorer som virksomheden ikke kan ændre på da det drejer sig om ting i omverden.

Økonomiske forhold

Politiske forhold

Bang & Olufsen

Teknologiske forhold

Sociale- og Miljøforhold

Figur 11: PEST-analyse, egen tilvirkning (Østergaard)
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PEST-analyse vil vi anvende for at se hvordan markedet er og hvordan omverden påvirker de forskellige
dele af B&O. Det har en stor betydning for hvordan omverden reagerer overfor dem. Der er 4 faktorer, som
påvirker virksomheden. De politiske forhold, hermed menes hvis der kommer en afgift på at lave tv eller
der kommer nogle politiske forslag, som kan påvirke B&O. De økonomiske faktorer, hvis der for eksempel
kommer en finanskrise på det kinesiske marked, der har en økonomisk påvirkning på salget af B&O’s
produkter. De teknologiske forhold, så som teknologisk udvikling som B&O ikke har råderet over. De sociale
og miljømæssige forhold, set i forhold til at hvis B&O ikke bliver anerkendt af en specifik målgruppe eller af
den ønsket målgruppe. Miljøet spiller ind set i forhold til virksomhedens møde med nye miljøkrav de ikke
kan overholde. Nedenfor vil vi konkret beskrive de enkelte områder for at se hvordan omverden reagerer
set i forhold til B&O på det kinesiske marked.

Politisk og lovgivning
Ser man på det politiske og lovgivningsmæssige er der nogle faktorer i omverden, som vil have en
påvirkning på B&O’s omverdens forhold. En væsentlig faktor, som er vigtig for B&O er at mange ønsker at
søge nye markeder i Kina grundet velstanden og økonomien. Derfor må B&O også regne med en stor
konkurrence fra andre virksomheder som ønsker at tage en markedsandel. B&O’s største konkurrent var
tæt på at gå konkurs, men blev dog opkøbt af en kinesisk operatør og dermed vil B&O kunne møde øget
konkurrence på markedet i Kina, da det det netop er landet hvor den nye ejer af Loewe stammer fra
(Rossau, Berlinske Business, 2013). Kina er underlagt en et barns politik, hvilket har givet en dæmper på
udviklingen af befolkningen. Denne lov er blevet ændret, og Kineserne må nu gerne få mere end et barn.
Denne politiske ændring påvirker B&O, da et øget befolkningstallet give B&O en større mulighed for at
opnå et større salg. Der vil ganske enkelt gå nogle år før at det bliver en befolkningsgruppe der er
købedygtig, dog vil det ses som en politisk beslutning, som kan gøre stor gavn for B&O. Det er dog et
områder, som B&O ikke kan have indflydelse på (Ritzau, 2013)

De økonomiske og demografiske forhold
Kina er et marked med mange muligheder for B&O, ved de økonomiske faktorer ses der på en del forhold,
vi vil i dette område kigge på hvad betydning de økonomiske og demografiske forhold der i omverden som
B&O ikke kan gøre noget ved. Virksomhederne kan opnå en stor indtjening, da kineserne er en stor
befolkningsgruppe, hvoraf ca. 20 % af befolkningen som er velhavende (Kina-portal.dk). Dermed giver det
nogle rigtig gode muligheder på markedet, der vil dog også komme nogle udgifter i forbindelse med
differencering af deres produkter. Samtidig har Kina en BNP i 2013 på 6.629 USD og dermed en
gennemsnitligvækst i BNP på 10 % pr. år, i 2013 var væksten på 8 % (Udenrigsministeriet, 2014). Alt dette
spiller ind med gode forudsætninger til Kina, da de er klart mærket af en højkonjunktur på markedet.

De sociale og kulturelle forhold
I Kina er der en helt anden kultur, hvilket vil være en stor udefra kommende faktor som B&O ikke kan gøre
så meget ved. B&O er nød til at forholde sig til kulturen, for ikke at komme til at støde noget. Det er vigtigt

38

at huske at de er de nye rige i verden, dermed har deres behov også ændret sig, dog har de stadig en mere
anderledes stil end man som sådan regner med. En klar udfordring som B&O vil møde og komme til at
kæmpe med i fremtiden er at der ikke mange som taler Engelsk. Derfor er det vigtigt at B&O satser på at
investere i medarbejde, som kan sikre den professionelle rådgivning i forbindelse med køb af et B&O
produkt. Kina er et land der er styret under kommunisme, og dermed har befolkningen ikke altid den store
idé om hvad der sker rundt om i verden. B&O kan møde nogle udfordringer i forhold til deres
markedsføring, da de skal starte forfra på markedet og arbejde sig op, så de får netop det brand, som de
ønsker af Kina (Morgen.dk, 2014). Uddannelsesniveau spille ind, da det vil kræve at man får en solid
indkomst for at have råd til B&O’s produkter. Kineserne går op i at sørge for at deres unge mennesker
bliver veluddannet og dermed opnår en solid indkomst. Ved at deres mønstre ændres rent socialt i takt
med at flere europæiske producenter sælger på det kinesiske marked så vil der komme en helt anden
holdning til dette og købsadfærden vil ændre sig

Teknologi og miljø
Da Kina i længere tid har været under et kommunistisk styrer har de før landet blev åbnede for
international handel været bagud med teknologien. I dag er de med på den nyeste teknologi og dette har
åbnet for et enormt marked, og store muligheder for omverden til at få markedsandel på det kinesiske
marked. B&O skal som tidligere nævnt vælge at arbejde med differencerede produkter på det kinesiske
marked, for at tiltrækker kunderne. Finder de produkterne for kedelige vil de ikke købe produktet, mens
man på det danske marked i højere grad køber B&O på grund af mærket. Når Kina er så forholdsvis et nyt
marked for B&O er det vigtigt de har med i tankerne at nye konkurrenter kan puste dem i nakken, derfor er
det hele tiden vigtigt at de er med på produktudvikling så de sørger for at målgruppen på det kinesiske
marked hele tiden føler, at de får den nyeste teknologi. B&O skal være klar på udfordringen, for det koster
at være med på moden, og dermed også sagt, så skal de sørge for at kende markedet og vide hvad
forbrugerne vil have. I dag er konkurrencen benhård og får nogle andre TV producenter opfanget at der er
så stort et marked med så stort en mulighed, så er det vigtigt at man gør noget imod dette og ikke blot
læner sig tilbage og er sikker på, at de er de førende på markedet.
Ser man på markedet har B&O en del at kæmpe med ud fra PEST analysen, men overvejende har de mange
ting der er givet for dem. Ved at befolkningen er som den er, er der mange, som kan købe deres produkter.
Markedet ønsker specielle produkter, og bling-bling er et hit blandt kineserne og det er den måde de kan
erobrer mere af det kinesiske marked end de allerede har i dag. Set ude fra omverden har B&O store
chancer da de trods Loewe har bedre muligheder rent økonomisk, dermed er det en enestående mulighed
at satse mere på Kina. Omverdens problemer må holdes så minimale som overhovedet muligt, ved at være
på forkant med udviklingen indenfor de fire grene af PEST analysen.

Optimering af omsætning i Kina
Når en virksomhed indtager et nyt marked, bør man altid undersøge markedsforholdene grundigt. Dernæst
er det vigtigt at kende produktets efterspørgsels og afsætningsforhold. Medmindre man kan sælge sand i
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Sahara, har disse markedsforhold og betingelser stor indflydelse på hvordan virksomheden skal agere og
præsentere sit produkt. Når man kender sit produkts efterspørgsel og afsætningsforhold, kan man
fastsætte den optimale pris og mængde for markedet, hvorved virksomheden er sikret størst mulig
fortjeneste.

Efterspørgsel
I bogen Driftsøkonomi definerer Peter Lynggaard efterspørgsel som ”den mængde af en bestemt vare

som et individ, en husholdning eller en hel befolkning inden for et nærmere defineret
markedsområde er villig til at købe inden for et givent tidsrum” (Lynggaard, 2008).
For at B&O kan afsætte deres varer på det kinesiske marked, skal der være en efterspørgsel efter deres
vare. For at B&O kan træffe væsentlige økonomiske beslutninger om f.eks. hvilke vare de skal afsætte på
det kinesiske marked, skal de kende de forskellige mekanismer der styrer den kinesiske efterspørgsel efter
B&O’s varer. For en virksomhed er det generelt vigtigt at kende svarene på følgende spørgsmål (Lynggaard,
2008):

Hvilke efterspørgere er interesseret i produktet?
Hvorfor efterspørger de produkterne?
Hvordan er niveauet for efterspørgslen?
Hvilke alternative muligheder er der for at få behovet dækket?
Efterspørgslen efter en vare, afhænger af mange forskellige faktorer eller parametre, som behov,
købekraft, pris, kvalitet, reklame osv.. Den klassiske parameterteori kalder disse faktorer for
efterspørgselsdeterminanter. Når der opstår et behov, skabes der en efterspørgsel efter at få dette behov
tilfredsstillet. Et behov defineres ofte af økonomer som en følt mangel, altså en situation hvor der er
uligevægt mellem nuværende og ønsket tilstand (Lynggaard, 2008). Der findes flere typer af behov. De
oprindelige behov, er vores basale behov for mad, drikke og søvn, mens de afledte behov er afledt af de
oprindelige behov. Behovet for mad og drikke giver således anledning til efterspørgsel af bøf og vin. Dog er
behovet i sig selv ikke nok til at drive efterspørgslen, for bare fordi jeg har lyst til bøf og vin, skal jeg jo også
have råd til at købe det, og her spiller markedets købekraft ind. Købekraften udgør markedets disponible
indkomst, altså den del af indkomsten der er tilbage til forbrug (Lynggaard, 2008). I relation til købekraften
er varens pris er en meget central efterspørgselsdeterminant, og prisen en ofte en meget stærk
konkurrenceparameter. Pris er en størrelse der opfattes ens af alle, men det er subjektivt om man synes at
noget er dyrt eller billigt. Ligeledes er kvalitet en subjektiv parameter som spiller ind i varens efterspørgsel.
Kvalitet kan være af teknisk, funktionel eller smagsmæssig art. Fabrikanten af en vare skal være særligt
opmærksom på, om han bruger sine omkostninger på de produktegenskaber som forbrugeren værdsætter,
hvis han vil opnå en høj efterspørgsel. En luksusvare kan for eksempel være attraktiv at eje, fordi den
skaber status, eller symbolisere en livsstil som forbrugeren gerne vil forbindes med. Derved lægger
forbrugeren vægt på en af varens kvalitetsmæssige parameter, hvilket virksomheden bør tage højde for i
vurderingen af varens efterspørgsel. Ligeledes kan en målrettet salgsindsats hjælpe til at skabe præference
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over for varen, og få kunden til at efterspørge nogle produkter over andre. Så branding og reklame kan
også have en stor påvirkning på efterspørgslen.
Det er et samspil af disse efterspørgselsdeterminanter og en lang række andre markedsforhold, som
markedet, varen og substituerende produkter, der danner grundlaget for efterspørgslen efter en vare.
Hvis vi ser på B&O’s hovedsortiment, som består af tv og lyd, kan vi konstatere at B&O opfylder et afledt
behov. Den kraftige vækst i den kinesiske middelklasse, har medført en betydelig stigning i den samlede
kinesiske købekraft. Ifølge Kinas nationale statistikbureau var den disponible indkomst i Kinas byer i 2008,
på 14.270 DKK. Frem til 2012 steg den disponible indkomst til 22.213 DKK. Dog er der, som tidligere nævnt,
stor ulighed mellem by og land, og den øgede disponible indkomst ligger derfor centreret omkring de store
byer. Eksempelvis er den disponible indkomst i Shanghai på hele 36.266 DKK (Dansk Industri, 2014). Den
vurderede købekraft for varer i luksussegmentet, må derfor anses for at være stor, og fortsætter Kinas
økonomi med at vækste, kommer der endnu flere kinesere i middelklassen. Efterspørgslen efter B&O’s
varer vil derfor være meget afhængige af hvordan Kinas økonomi kommer til at udvikle sig.
I takt med at den kinesiske middelklasse vokser, og flere kinesere får flere penge mellem hænderne, vil
deres villighed til at købe dyrere produkter også stige. Ligeledes vil villigheden til at investere i kvalitet også
stige. I Kina betyder status og anseelse en hel del. Den øgede velstand har derfor gjort kineserne mere
beviste om pris og kvalitet, og de er blevet meget interesserede i udenlandske produkter og ikke mindst
mærkevare, hvilket kan ses på den kinesiske import, som i år voksede langt op over forventningerne, med
en stigning på 10 % i forhold til januar sidste år (Euroinvestor, 2014). I Danmark har den kinesiske
efterspørgsel særligt vist sig ved en øget efterspørgsel efter økologi (Friislund, 2013). Kineserne er med
andre ord begyndt at gå op i pris og kvalitet i langt højere grad, og de elsker varer, som tøjmærker og biler,
der bringer en vis præstige med sig. B&O skal derfor lægge særligt vægt på deres kernekompetencer, hvis
de skal skabe efterspørgsel efter deres vare på det kinesiske marked. B&O skal fortsat differentiere sig fra
andre producenter ved at lægge stor vægt på design, kvalitet, brugervenlighed og innovation. B&O skal
gøre alt hvad de kan for at gøre kineserne opmærksomme på brandets præstige og anerkendelse verden
over. B&O skal spille på at de er en luksusvare, hvor kvalitet og design er i højsæde, så kineserne får
opfattelsen af at der er en slags præstige i at eje et B&O produkt. Forstår B&O at trænge igennem til
forbrugerne med dette budskab, er de godt på vej til at udnytte de mange muligheder der ligger i den
voksende middelklasse.
Mange økonomer er af den mening, at de kinesiske forbrugeres øgede velstand samt fokus på kvalitet og
værdi for pengene udgør et marked, hvor der potentielt kunne være store gevinster at hente. Kina er stadig
et svært marked, og det kræver derfor at B&O har den rette strategi, før de kan penetrere markedet.
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Afsætning
I bogen Driftsøkonomi definerer Peter Lynggaard afsætning som ”den mængde af en vare eller

tjeneste, som den enkelte virksomhed kan sælge på et bestemt marked i et bestemt tidsrum”
(Lynggaard, 2008). Definitionen læner sig tæt op af definitionen for efterspørgsel, blot med den ændring at
det nu kun handler om den enkelte virksomhed, og ikke det samlede marked for produktet.
På et marked hvor der kun er en udbyder, vil efterspørgsel og afsætning være den samme, i det der ikke
kan afsættes mere end der efterspørges. På et marked med flere udbydere vil markedets samlede
efterspørgsel bestå af udbydernes samlede afsætning. Efterspørgsel og afsætning bygger dog på to
forskellige forudsætninger. Ved efterspørgsel forudsættes det, at hvis prisen ændres, ændres den på hele
markedet, mens prisændringer ved afsætning kun sker i virksomheden (Lynggaard, 2008).

Figur 12: Efterspørgselskurven for hele markedet samt virksomhedens partielle afsætningskurve
(Lynggaard, 2008)
Ved efterspørgsels er der en lang række efterspørgselsdeterminanter som påvirker efterspørgslen.
Afsætningsdeterminanterne kaldes handlingsparametre, og afsætningen styres af lignende parametre som
efterspørgslen: pris, kvalitet, reklame og konkurrencen fra substituerende produkter (Lynggaard, 2008).
Konkurrencen fra substituerende produkter afhænger af markeds- og konkurrenceforholdene, som vi
tidligere har beskrevet under afsnittet af samme navn. Vi har vurderet at B&O, som en del af
elektronikmarkedet, er på et homogent marked med mange aktører i skarp konkurrence. Monopolistisk
konkurrence gør det nemt for køberen at finde substituerende produkter, hvilket betyder at den samlede
efterspørgsel efter tv og audio vil være højere end B&O’s potentielle afsætning. Markedsforholdene
påvirkes af de enkelte virksomhedes strategi, produkter og priser, og ændringer kan hurtigt flytte
markedsandele mellem virksomhederne. På elektronikmarkedet er konkurrencen med til at skabe fremdrift
og ændringerne drives ofte af den teknologiske udvikling. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at
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produkter nærmest er forældede før de rammer forbrugermarkedet. Grænserne for hvad der er
teknologisk muligt flytter sig hele tiden, og det er derfor vigtigt at B&O har en klar strategi med hvor de vil
hen, og hvad de vil kendetegnes ved, hvis de skal have succes med afsætningen på det kinesiske marked.
Afsætning kan beskrives ved et funktionsudtryk, kaldet prisafsætningsfunktionen. Vi har tidligere fastsat at
afsætning er den mængde som en virksomhed kan sælge inden for et tidsrum. Prisafsætningsfunktionen
angiver hvor stor virksomhedens afsætning er ved forskellige priser med forudsætningen, at alle faktorer
der har indvirkning på afsætningen holdes konstante (Lynggaard, 2008). Prisafsætningsfunktionen er
angivet ved en ret linje med udtrykket p = am + b, hvor p er prisen og m er mængden. I funktionen angiver
a hældningen på kurven, mens b angiver skæringen med y-aksen.
Der er altså en reel efterspørgsel efter luksusvarer på det kinesiske marked. Med den rette strategi har
B&O en reel mulighed for at trænge igennem til den voksende middelklasse. Vi vil nu gå et skridt videre og
se på hvordan B&O kan optimere deres omsætning på det kinesiske marked. Vi vil derfor gennemgå de
forskellige optimeringsteorier, og vurdere hvilke parametre B&O kan ændre på, for at opnå størst mulig
omsætning på det kinesiske marked.

Optimeringsteori
Når man driver en virksomhed, må man gå ud fra, at ledelsens målsætning er størst mulig
gevinstoptimering. Målet er, at skabe det størst mulige dækningsbidrag, således der er mest muligt til at
dække de faste udgifter. Dette kan opstilles således:

Gevinst

= omsætning – totale omkostninger
= omsætning – variable omkostninger – faste omkostninger

For at beskrive det mere enkelt, kan man undlade at tage medtage for de faste omkostninger, da de er en
konstant størrelse, som også er antydet med ordet faste. Det er altså ligegyldigt hvor stor omsætningen er,
så er de faste omkostninger uændret. Selvfølgelig kan de faste omkostninger påvirkes, for eksempel hvis
afsætningen falder så meget, at en hel maskine kan sættes ud af produktion. Optimeringsmetoden bygger
på dækningsbidraget, som er omsætning minus variable omkostninger, så derfor har vi ikke valgt at
fokusere på de faste omkostninger. Ser man definitionen på gevinst, kan man se, det er det nederste
definition,

hvor

man

undlader

de

faste

omkostninger.

Denne

optimeringsform

kaldes

dækningsbidragsmaksimering.
Når man laver dækningsbidragsmaksimering, kan man bruge forskellige modeller (Lynggaard, 2008, s. 287289). For lineær programmering gælder, at både salgsprisen og de variable omkostninger er konstante.
Dette gør, at man har lineære linjer. Varierede enten salgsprisen eller omkostningerne, ville vi i stedet få
buede kurver. Ud over lineær programmering er der isokvantmodellen, hvor indtægterne er givet på
forhånd. Derfor gælder det om, at man minimerer omkostningerne, således der er mest muligt af
salgsprisen tilbage til dækningsbidraget. Denne model vil vi dog ikke komme nærmere ind på.
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For

at

lave

gevinstmaksimering

kan

man

også

bruge

følgende

modeller;

totalmetoden,

gennemsnitsmetoden og grænsemetoden. Disse afviger fra de først nævnte modeller ved at antage, at der
kan være en sammenhæng mellem pris og afsat mængde, således at afsætningen altså afhænger af prisen.
Sættes prisen ned vil der alt andet lige blive afsat flere. Derfor gælder det om at finde den rigtige
balancegang imellem at sætte prisen ned så afsætningen stiger, således dækningsbidraget er størst muligt.
Man skal ikke sætte prisen så langt ned, at der ikke er et dækningsbidrag, til trods for, at man flere
produkter. Følgende forudsætninger er gældende for disse metoder (Lynggaard, 2008, s. 288):
o

Der betragtes kun en enkelt vare (énvareproduktion).

o

Afsætnings- og omkostningsforholdene er givne og kendte.

o

Målet er at finde den pris eller mængde, der maksimerer gevinsten.

o

Analyserne er partielle. Dvs. vi betragter alene handlingsparametrene pris og mængde som
værende variable. Alle andre handlingsparametre forudsættes konstante, og der må ikke
være hverken omkostningsmæssige eller afsætningsmæssige sammenhænge over til andre
produkter.

o

Modellerne er énperiodemodeller, dvs. prisændringer i den betragtede periode antages ikke
at have konsekvenser for afsætningen i de følgende perioder. Modellerne er med andre ord
statiske.

o

Afsætning antages at være lig med produktionen, dvs. et evt. lager er konstant.

Vi vil kort beskrive totalmetoden og lave en mere grundig beskrivelse af grænsemetoden, som er den
metode vi vil bruge senere i opgaven.

Totalmetoden
Som det antydes af metodens navn, ser man ved totalmetoden på det totale resultat. Man ser på
omsætningen af en enkelt vare samt de samlede variable enhedsomkostninger for denne vare og på det
endelige resultat. Det optimale løsning ved denne metode, er der hvor gevinsten er størst.

Grænsemetoden
Princippet der ligger til baggrund for grænsemetoden er, at en udbyders mål er at tjene så mange penge
som muligt, og derfor kan det betale sig at sælge så mange produkter som muligt, så længe man kan sælge
varen til en højere slagspris end det koster at producere og sælge den (Lynggaard, 2008, s. 289). For at
bekrive grænsemetoden yderligere, er det nødvendigt at beskrive følgende udtryk:

Meromsætning; et udtryk for den ekstra indtjening der er pr. solgt enhed som kaldes
grænseomsætning (GROMS)
Meromkostning; et udtryk for den ekstra omkostning der er pr. solgt enhed som kaldes
grænseomkostning (GROMK)
En meromkostning er kun et udtryk for de ekstra variable omkostninger der er, da faste omkostninger
allerede er medtaget inden man sælger ekstra, da de netop er faste omkostninger, og ikke afhænger af
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antal solgte enheder. Det er kun hvis produktionen af de ekstra enheder påvirker de faste omkostninger, at
disse skal medtages i en grænsebetragtning.
Når vi tager grundprincippet bag grænsemetoden i betragtning vedrørende B&O, kan vi bestemme, at de
skal blive ved med at producere og sælge varer så længe GROMS er lig GROMK. Det er altså indtil dette
punkt, at det kan betale sig for B&O at producere flere produkter. Det er til den mængde, hvor GROMS =
GROMK, vi vil anbefale B&O at producere og sælge, da det er på dette punkt omsætningen vil være
maksimeret.
For at kunne beregne denne mængde, er man nødt til at kende formelen for grænseomsætningen
(Lynggaard, 2008). For grænsemetoden gælder følgende;

Afsætningsfunktion:

p = am + b

Omsætningsfunktion:

O = am2 + bm

Grænseomsætningsfunktion:

dO/dm = 2am + b

Som det ses af ovenstående, er afsætningsfunktionen og grænseomsætningsfunktionen rette linjer som
starter i samme punkt på y-aksen, og hvor grænseomsætningsfunktionen har den dobbelte hældning. Dette
er illustreret i figuren nedenunder.

Figur 13: Optimal pris og mænge ved grænsemetoden (Lynggaard, 2008)
På tegningen ses prisafsætningsfunktionen som den mindst stejle linje, mens GROMS er markeret. Linjen
ud fra VG svarer til GROMK. Det er i det punkt, hvor GROMS og GROMK svarer til hinanden, at man opnår
den mest optimale omsætning.
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Påvirkning af afsætningen
Da det er i B&O’s bedste interesse at maksimere afsætningen, har vi valgt at analysere på de
handlingsparametre, som B&O har. Tidligere har vi beskrevet efterspørgselsdeterminanter, som er de
faktorer der påvirker efterspørgslen. Nogle af disse determinanter, kan B&O selv påvirke. Disse kaldes
handlingsparametre.
Ifølge de tidligere beskrevne determinanter, kan B&O selv ændre prisen på varen, varens kvalitet og
salgsindsatsen, inden for den klassiske parameterteori. Hvis B&O gerne vil påvirke deres salg, således de
sælger mere, er en af de parametre de kan ændre, prisen på varen. Nedsættelse af prisen gør, at der alt
andet lige, vil være flere der køber varen.
For de tidligere nævnte kvalitetsparameteren er der yderligere en inddeling; den tekniske kvalitet,
funktionel kvalitet og smagsmæssig kvalitet (Lynggaard, 2008, s. 224). Den tekniske kvalitet omhandler de
materialer der er brugt til produktet. Er det kvalitetsprodukter, eller er der på dette punkt plads til
forbedring, som kunne få flere forbrugere til at købe produktet? B&O brander sig selv med, at deres
produkter er af god kvalitet og som tidligere beskrevet, har de også et godt og fast samarbejde med deres
leverandører, fordi de vil have deres produkter skal være så kvalitetsprægede som muligt. Derfor anser vi
ikke, at det er på dette punkt, B&O skal lave forbedring. Den funktionelle kvalitet omhandler produktets
evne til at opfylde det behov, som forbrugeren forventer at få stillet ved at købe dette produkt. Da behovet
hos B&O’s produkter er at få en god lyd- og billedoplevelse, mener vi også, at B&O opfylder den
funktionelle kvalitet.
Den smagsmæssige kvalitet beskriver, om forbrugerne kan lide produktets udseende. Når vi nu undersøger
B&O’s muligheder for at udvide på det kinesiske marked, er det værd at tage med i betragtningen, at
kineserne er mere til bling bling end europæerne. B&O har allerede skruet op for denne parameter, men de
bør fortsat være opmærksomme på om der er noget de kan ændre for at få salget i Kina til at stige.
Direktøren for B&O i Kina, Lars Haldboe Galsgaard, fortæller, at de har en kinesisk brandingstrategi, som
indebærer at de vil fokusere mere på bling bling i stedet for europæisk elegance (Ritzau, Berlinske
Buisiness, 2013).

Prisdifferentiering
Prisdifferentiering vil sige, at man sælger den samme vare til forskellige priser på forskellige markeder. Ved
prisdifferentiering kan B&O føre prispolitik på de enkelte delmarkeder, for at opnå det størst mulige
dækningsbidrag, da det ene marked er villigt til at betale mere for varen end det andet marked. For at man
kan tage en anden pris på et andet delmarked, skal man kunne adskille delmarkederne fuldstændig, og som
følge deraf skal disse betingelser være opfyldt:

Markedet skal kunne opdeles i delmarkeder, som kan holdes adskilt.
Delmarkederne skal have forskellige priselasticiteter.
Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene
i priselasticitet.
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Man kan her spørge sig selv, om man mener, at der er tale om prisdifferentiering, nu når produkterne der
sælges i Kina er mere bling bling. Egentlig er der her tale om uegentlig prisdifferentiering (Lynggaard, 2008,
s. 349), som betyder, at produkterne ikke er nøjagtig ens. Dette giver B&O mulighed for at undgå kritik for
at forskelsbehandle deres kunder, da de kan argumentere for, at det ikke er de samme produkter, som
sælges til forskellige priser.
Betingelserne er beskrevet i det følgende samtid med der er taget stilling til, om kravene er opfyldt for
Kina.

Adskillelse af delmarkeder
Delmarkederne skal være adskilt på den måde, at der ikke er alle forbrugere, der har adgang til at kunne
købe produktet til den billigste pris. Såfremt alle kunne dette, ville prisdifferentiering ikke have noget
indvirkning, da alle forbrugere blot ville købe varerne på det marked, hvor de er billigst. Når man ser på
prisdifferentiering af geografiske delmarkeder, er der en naturlig opdeling af delmarkederne. Befolkningen i
Kina vil ikke kunne gå ind i de danske butikker, hvis det var i Danmark, at varerne var billigst, med mindre
de selvfølgelig var på ferie i Danmark. Den nye teknologiske verden gjort således, at man har en udfordring
i, om forbrugerne kan købe varerne over nettet. Der er dog andre ting, der gør, at danskerne og kineserne
ikke kan købe til samme pris. Forbrugerne bliver f.eks. automatisk stillet om til deres eget lands
hjemmeside, hvor der er priser i landets valuta. Dette gøres via en cookie der ligger på forbrugerens
computer, der indhenter personlige ting, bl.a. hvilket land man sidder i, når man kigger på nettet. Herefter
kan man dog vælge et andet land, se priser og ligge i indkøbskurven. Når man skal betale, skal man oplyse
hvilket land man bor i, og herefter kan man ikke købe i udenlandsk valuta. Derfor er der altså en barriere
for, at alle kan købe på det billigste marked. Derfor vurderes det, at B&O sagtens kan adskille
delmarkederne.

Priselasticitet på delmarkeder
Priselasticiteten beskriver, hvor følsom afsætningen er overfor prisstigninger eller prisfald. Hvis
delmarkedet er meget prisfølsomt, har prisen stor betydning for afsætningen. Jo højere priselasticiteten er,
jo mere følsom er kunden overfor prisændringer. Er delmarkedet derimod ikke så priselastisk, vil mængden
af købere tilnærmelsesvist være uændret, selvom prisen sættes op, og dermed forsvinder pointen for
prisdifferentiering. Derfor har det en betydning, at delmarkederne ikke har samme priselasticitet. Det ene
delmarked skal have en lavere priselasticitet, da prisen så kan sættes op, uden køberne vælger et
substituerende produkt. Da markedet i Europa er mættet, har prisen ikke en særlig påvirkning på markedet.
Hvis man derimod ser på det kinesiske marked, er priselasticiteten større, da der vil være flere forbrugere
til at købe produkterne, da de er et land i udvikling med en voksende købekræft.

Konkurrenternes prispolitik
For at prisdifferentiering kan virke, skal konkurrenterne også være med på dette. Hvis de vælger at sælge
produktet til samme pris på alle markeder, vil de sælge billigere end B&O, på det marked vi sælger dyrest.
Derved vil kunderne kunne købe billigere hos konkurrenten på det ene marked end hos B&O, og derved
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foretrække dette. Selvom kunderne er villige til at give den højere pris for produktet, vælger de selvfølgelig
at købe, hvor prisen er lavest. Da vi tidligere har beskrevet, at B&O har en god markedsandel i Kina, mener
vi, at konkurrenten Loewe på high end markedet er med til at bibeholde den højere pris på varerne, og ikke
blot sætte prisen under B&O’s, da B&O’s markedsandel så ville være mindre.

P1

M1

P2

GROMK

M2

Figur 14: Optimal pris og mængde ved prisdifferentiering (Lynggaard, 2008)
Figuren ovenover viser to markeder, hvor der er lavet prisdifferentiering. Det sidste billede viser, det
samlede markeds grænseomsætning ud af m-aksen. Grundlaget for denne illustration er den samme som
ved grænsemetoden. Når man har lagt begge markeder sammen i billede 3, finder man det punkt i billede
3, hvor GROMK og GROMS er lig hinanden, og herefter går man vandret tilbage til de to forrige billeder, og
bestemmer pris og mængde på hver af delmarkederne.
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Konklusion
Vores problemformulering for denne eksamensopgave lyder:

Hvordan står B&O økonomisk? Har B&O mulighed for at øge væksten på det kinesiske
marked, og hvad bør de være særligt opmærksomme på?
B&O har sat sig nogle helt konkrete økonomiske og strategiske mål. Strategien blev tilpasset i 2011, hvor
Tue Mantoni tiltrådte, som CEO. Han lancerede strategien ”Leaner, Faster, Stronger” der skal få B&O’s
økonomi tilbage på samme niveau som før krisen. ”Leaner, Faster, Stronger” er en 5-årige strategiplan, som
skal løfte B&O’s omsætningen op til 8-10 mia. kroner med en EBIT marigin over 12 %. Strategien har fokus
på at forny, effektivisere og accelerere produktudviklingen med fokus på nye vækstområder.
Da B&O præsenterede et skuffende regnskab i 2. kvartal 2012/2013, måtte B&O desværre nedjustere
forventningerne og ledelsen indså, at det ikke var realistisk at nå målet indenfor 5 år, og derfor er
strategiplanen blevet forlænget med et år, til 6 år.
I vores strategiske analyse fandt vi frem til, at der både kan argumenteres for at B&O opererer på et
marked med differentieret oligopol og monopolistisk konkurrence. På det samlede elektroniske marked har
B&O mange konkurrenter, og forbrugerne har præferencer. Vi inddelte det elektroniske marked i
prisklasser, og fandt ud af, at jo højere prisen på produktet er, jo større er præferencen for hvilket mærke
forbrugeren vil vælge. Vi fandt også ud af, at der er færre udbydere, jo dyrere produkterne bliver.
Der er ikke mange udbydere, som tager samme høje pris for produkterne som B&O, og i vores research har
vi kun kunne placere den tyske producent Loewe, som en reel konkurrent, hvilket gør, at markedet i dette
perspektiv kan beskrives ved markedsformen differentieret oligopol.
De store brands inden for TV og AV har produkter der tekniskset er ens med B&O’s produkter.
Designmæssigt minder produkterne efterhånden også meget om hinanden, og udviklingen i teknologien
gør det hele tiden muligt at forbedre på udsenet. Vi mener, at truslen fra tilsvarende billigere produkter er
meget reel set i forhold til den hastige udvikling indenfor teknologien.
Den strategiske analyse viste også, at en af B&O helt store udfordringer er, at deres produktudvikling går alt
for langsom i forhold til den teknologiske udvikling. Desuden matcher de høje priser ikke den teknologiske
udvikling og forbrugernes vaner. Det kun er et spørgsmål om tid, før forbrugerne ønsker at udskifte til en
mindre, større eller bedre model end den de allerede har, og er derfor ikke villige til at give den meget høje
pris for et produkt, de alligevel snart ønsker skiftet ud.
B&O er et aktieselskab, og de er derfor ejet af de aktionærer og investorer der har købt aktiver i selskabet. I
den forbindelse analyserede vi B&O’s interessenter. Vi fandt frem til, at flere af interessenternes har
sammenfaldende eller modstridende interesser. B&O bør være opmærksomme på at de opfylder så mange
af deres interessenters ønsker som muligt, men hvis det skal lykkedes med deres strategi, vurderer vi at de
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bør være særligt opmærksomme på at pleje forholdet til deres aktionærer og investorer, da virksomheden i
stor grad kommer til at trækker på deres kapital, hvis de skal nå i mål med deres strategi.
I regnskabsanalyse fandt vi ud af at udviklingen i indtjeningsevnen har været stærkt nedadgående.
Finanskrisen har ændret radikalt på forbrugernes købsvaner, og det har været meget synligt i B&O’s
regnskaber. Udviklingen i Europa har længe været præget af en svag forbrugerlyst, og derfor har B&O
været nødt til at søge efter nye markeder. De er i gang med at ekspandere, og i den forbindelse er B&O’s
omkostninger steget. Udviklingen viser sig tydeligt på B&O’s nøgletal, som viser en betydelige tilbagegang.
Trods disse udfordringer er B&O stadig en virksomhed med en masse soliditet. Vi mener, at B&O har en god
baggrund til at kunne stå i mod i de kommende hårde tider. I forbindelse med B&O’s strategi, mener vi at
B&O gør det rigtige ved at investere i nye vækstområder. På den korte bane, fører det til øgede
omkostninger, mens det på den lange bane er nødvendigt for B&O’s overlevelse at de søger nye markeder.
I den sidste del af vores opgave, har vi undersøgt om har B&O mulighed for at vækste på det kinesiske
marked. B&O har været på det kinesiske marked siden 2004, men det er først inden for de seneste år at de
er begyndt at slå igennem på markedet.
Ud fra vores strategisk analyse af det kinesiske marked kan vi konkludere, der mange muligheder, men også
udfordringer forbundet med det kinesiske marked. Den kraftige vækst i den kinesiske middelklasse, har
medført en betydelig stigning i den samlede kinesiske købekraft, hvorfor der potentielt er store gevinster at
hente på markedet. Kina er stadig et svært marked, og det kræver derfor at B&O har den rette strategi, før
de kan penetrere markedet.
Vi anbefaler at B&O tilpasser sig markedet, ved at tilpasse produkterne til kinesernes smag. Det kan for
eksempel ske ved at de fokusere mere på bling bling i stedet for europæisk elegance. Vi mener, at B&O kan
optimere deres omsætning på det kinesiske marked ved at prisdifferentiere deres varer på henholdsvis det
europæiske marked og det kinesiske. Kina oplever en væsentlig økonomisk vækst, og den voksende
middelklasse vil sandsynligvis være villige til at betale mere for produkterne, end europæerne herhjemme
vil. Hvis det skal være muligt for B&O at lave prisdifferentiering, mener vi at B&O først skal lykkedes med en
række strategiske mål. De skal blandt andet gøre alt hvad de kan for at gøre kineserne opmærksomme på
brandets præstige og anerkendelse verden over. B&O skal spille på at de er et dansk luksusbrand, hvor
kvalitet og design er i højsæde, så kineserne får samme opfattelsen som europæerne af, at der er en slags
præstige i at eje et B&O produkt. Forstår B&O at trænge igennem til forbrugerne med dette budskab, er de
godt på vej til at udnytte de mange muligheder der ligger i den voksende middelklasse.
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Billag
Alle tal er i millioner kroner

Rentabilitet
Afkastningsgrad:

2013/12
2012/11
2011/10

Overskudsgrad

2013/12
2012/11
2011/10

Aktivernes omsætningshastighed

2013/12
2012/11
2011/10

Egenkapitalens forrentning

2013/12
2012/11
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2011/10

Indtjeningsevne
Dækningsgrad

2013/12
2012/11
2011/10

Kapacitetsgrad

2013/12
2012/11
2011/10

Nulpunktsomsætning

2013/12
2012/11
2011/10

Sikkerhedsmargin

2013/12
2012/11
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2011/10

Kapitaltilpasning
Varelagrenes omsætningshastighed

2013/12
2012/11
2011/10

Varedebitorernes omsætningshastighed

2013/12
2012/11
2011/10

Soliditet og likviditet
Soliditetsgrad

2013/12
2012/11
2011/10

Likviditetsgrader
Likviditetsgrad I

2013/12

56

2012/11
2011/10
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