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1. INDLEDNING
I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i LEGO Koncernen. LEGO koncernen er et privatejet
selskab med hovedkontor i Billund. Selskabet blev grundlagt i 1932 og ejes af familien Kirk
Kristiansen.1 I dag er LEGO repræsenteret i mere end 130 lande og beskæftiger sig med udviklingen af
børns kreativitet gennem leg og læring.2 Navnet LEGO er en sammentrækning af de to ord ”LEg GOdt”.
Man opdagede senere, at ordet på latin betyder ”jeg sammensætter” eller ”jeg samler”. 3

De seneste næsten 80 år har LEGO koncernen gennemgået en stor udvikling fra et lille tømrerværksted
til en moderne global virksomhed.4 I dag er LEGO én af de største producenter på legetøjsmarkedet
målt på omsætning.
Det overordnede emne for afgangsprojektet på HD 1. del er: ”Vejen ud af krisen”. Mange virksomheder
blev hårdt ramt af finanskrisen og emnet ligger måske også mest op til at skrive om, hvordan en
virksomhed, som blev hårdt ramt økonomisk set, klarede sig igennem krisen. Vi har dog valgt at tage
en anden vinkel på afgangsprojektet – nemlig at se på en sund og velfungerende virksomhed, LEGO,
som på trods af finanskrisen har formået at opnå økonomisk vækst i kriseperioden.

2. PROBLEMSTILLING
Finanskrisen og gældskrisen har fået landets virksomheder til at skære ind til benet. Det har kostet job
og vækst.5 Sådan skrev Thomas Bernt, økonomisk redaktør på dagbladet Børsen i avisen torsdag den
13. november 2014. Mange virksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen, som begyndte i 2008,
hvilket har sat sine spor på erhvervsmarkedet. Tal fra Nationalbanken har vist, at der på grund af frygt
for fremtiden og trods flere politiske forsøg på at sætte gang i investeringer er foretaget en historisk
stor opsparing i landets virksomheder6, men ikke alle virksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen.
LEGO er et godt eksempel på en virksomhed, som er kommet godt igennem finanskrisen, men de var
også allerede i dyb krise tilbage i år 2004, hvor de var nødsaget til at udarbejde en handlingsplan, der
kunne vende skuden.7 I den forbindelse valgte ejer og daværende administrerende direktør Kjeld Kirk
Kristiansen at ansætte Jørgen Vig Knudstorp som ny administrerende direktør for virksomheden 8,
hvilket efterfølgende har vist sig at være den rigtige beslutning for LEGO.

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group
http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group
3 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/1930
4 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history
5 Dagbladet Børsen torsdag den 13. november 2014 – artikel: ”Virksomheders milliard-opsparing hindrer vækst”.
6 Dagbladet Børsen torsdag den 13. november 2014 – artikel: ”Virksomheders milliard-opsparing hindrer vækst”.
7 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000
8 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2000
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3. PROBLEMFORMULERING
Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling har vi formuleret følgende problemformulering:
Hvad har LEGO gjort for at håndtere finanskrisen og hvordan skal de agere
fremadrettet for at opnå yderligere økonomisk vækst?

4. METODEOVERVEJELSE
I dette afsnit vil vi udarbejde en redegørelse for den samfundsvidenskabelige teori, da overvejelser
omkring dette er vigtig inden selve projektskrivningen påbegyndes. Det er vigtigt, at man får gjort sig
nogle overvejelser omkring hvilke metoder, man vil benytte for at belyse problemstillingen og hvorfor
man vælger de pågældende teorier og metoder.
Metode er generelt set den fremgangsmåde, man vælger i vidensproduktionen, når man vil sikre
intersubjektiv overførbar viden9, som betyder, at man skal finde metoder til at overskueliggøre,
forklare og forudsige virkeligheden. De grundlæggende elementer i vores metodeovervejelser og
dermed i udarbejdelsen af projektet vil være systematik, præcision, gyldighed og pålidelighed. Vi vil
forsøge at anvende modellerne så objektivt som muligt for på den måde at opnå de mest realistiske
resultater. Vi vil dog have en hermaneutisk tilgang til dele af projektet, da noget af teorien kræver, at
man betragter den fra flere vinkler.
Der er flere måder at løse en problemstilling på og da vi vil komme til at benytte os af flere forskellige
teorier for at besvare projektets problemformulering, så vil vi også komme til at anvende forskellige
metoder, da de forskellige teorier ikke nødvendigvis læner sig op ad samme metode.
I projektet vil vi bruge elementer fra den analytiske tilgangsvinkel, som bygger på, at verden bliver
observeret ud fra en objektiv synsvinkel. Metoden bygger på en ”alt andet lige” antagelse dvs. verden
påvirkes ikke af undersøgelsen og undersøgeren.
De teorier vi vil anvende, som bygger på den analytiske tilgangsvinkel er pris- og mængdeoptimering
med dertilhørende prisafsætningsfunktioner. Da vi ikke har adgang til information, som kan give os
den præcise pris og forventede afsætning for ét af LEGO’s produkter, så vil prisafsætningsfunktionerne
i projektet være baseret på en realistisk antagelse og en ”alt andet lige” forudsætning. Eftersom vi ikke
har adgang til information omkring forventet pris og afsætning, så vil vi forsøge at indsamle
information og betragte den så objektiv som muligt for på den måde at nå frem til det mest objektive
og realistiske bud på pris og afsætning for et af LEGO’s produkter, som vi har valgt at tage
udgangspunkt i.
Ved hjælp af DuPont-pyramiden som på en god og overskuelig måde giver et overblik over, hvordan
rækken af nøgletal hænger sammen, vil vi udarbejde en regnskabsanalyse. Formålet med
9

Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave 2009 – side 10.
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regnskabsanalysen er, ud fra en objektiv tilgangsvinkel, at belyse LEGO’s nuværende økonomiske
situation og dermed kan vi skabe os et fundament til at forudsige, hvordan LEGO fremadrettet bør
agere for at opnå yderligere økonomisk vækst.
I projektet vil vi endvidere anvende teorier og modeller, som læner sig op ad aktørtilgangsvinklen, som
er en hermaneutisk metode, hvilket vil sige, at det er en metode, som bruges til at forstå virkeligheden.
Her behøver vi ikke nødvendigvis at betragte vores informationer og virkeligheden objektivt. Vi skal
bruge dette til at betragte problemstillingen, teorien og informationerne fra flere vinkler og dermed få
det bedst mulige resultat.
I projektet vil vi bestemme og analysere markeds- og konkurrenceforholdene for LEGO. Denne analyse
bygger i nogen grad på vores egen subjektive vurdering. I forbindelse med analysen af markeds- og
konkurrenceforholdene vil vi inddrage Porters five forces for at belyse påvirkningen fra
udefrakommende kræfter samt hvilke konkurrencemæssige udfordringer LEGO står overfor både nu
men også i fremtiden. Endvidere vil vi i projektet også udarbejde en værdikædeanalyse ved hjælp af
Porters værdikædemodel. Med udarbejdelsen af værdikædeanalysen vil vi forsøge at belyse, hvordan
LEGO har formået at skabe værdi for deres kunder, men også forsøge at forudsige hvordan LEGO
fremadrettet kan skabe merværdi for deres kunder. Derudover vil vi ved hjælp af PLC-kurven samt
boston modellen analysere, hvorhenne LEGO’s produkter befinder sig i forhold til teorien om et
produkts livscyklus. I projektet vil vi også inddrage Ansoffs vækstmatrix, da vi ønsker at belyse,
hvilken vækststrategi LEGO har anvendt samt hvilken vækststrategi de i fremtiden bør anvende for at
opnå økonomisk vækst. Som en slags konklusion på alle de nævnte analyser og modeller vil vi
udarbejde en SWOT-analyse. Dette gøres for at skabe et overblik over LEGO’s stærke og svage sider
samt muligheder og trusler.
Selve løsningen og besvarelsen af problemstillingen og tilhørende problemformulering vil tage
udgangspunkt i erkendelsesspiralen, som bygger på 4 elementer. De fire elementer er problemstilling,
teori, empiri og konklusion.10


Problemstillingen er her vi præciserer formålet med projektet og de problemer, som vi ønsker
belyst og besvaret.



Teorien giver perspektiv og betingelserne for, hvordan vi skal behandle og gå i dybden med
den indsamlede viden.



Empirien er det der danner grundlaget for anvendelsen af teorien og dermed besvarelsen af
problemstillingen.



Konklusionen er besvarelsen af selve problemstillingen og problemformuleringen.

Indsamling af data og information til projektet vil primært være baseret på sekundære datakilder,
hvilket betyder, at vi vil anvende data og information, som allerede er produceret. Under sekundære
datakilder findes der både interne og eksterne kildetyper. Vi vil i besvarelsen af problemstillingen
10

Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave 2009 – side 11.
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anvende begge dele for at få et så nuanceret billede af situationen som muligt. Derudover vil der, som
tidligere nævnt, være dele at projektet, som er baseret på vores egne realistiske antagelser og
forudsætninger.

5. AFGRÆNSNING
I projektet har vi regnskabsmæssigt valgt at afgrænse os til LEGO koncernen, da det vil blive alt for
omfattende at kigge på hvert datterselskab.
For at få et overblik over LEGO’s økonomiske situation har vi valgt at tage udgangspunkt i de seneste 5
kendte regnskabsår dvs. fra år 2009 til 2013.
Pris- og mængdeoptimeringen vil i dette projekt være afgrænset til at omfatte et enkelt produkt. Vi har
her valgt at tage udgangspunkt i produktlinjen LEGO Elves, herunder LEGO Elves, Aira’s kreative
værksted, som blev lanceret i marts 2015.11
I projektet har vi valgt at forholde os til det danske og kinesiske marked i forhold til at se på, hvordan
LEGO fremadrettet kan opnå yderligere økonomisk vækst.
I dette projekt er al informationsindsamling stoppet den 15. februar 2015. Dog har vi valgt at inddrage
følgende artikler:


”LEGO sejrede ved Oscar-show – uden at vinde en Oscar”, Business.dk fra mandag den 23.
februar 2015.



”LEGO gør klar til at indtage alle verdenshjørner”, Business.dk fra lørdag den 28. februar 2015.

Derudover har vi efterfølgende været inde på LEGO’s webshop for at undersøge salgsprisen på LEGO
Elves, Aira’s kreative værksted.

11

http://www.lego.com/da-dk/elves/teaser. Tilgået 18.01.2015.
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6. TEORI
I dette afsnit vil vi beskrive og vurdere de teorier, som vi vil anvende til at belyse og besvare vores
problemstilling og problemformulering. Vi vil kort beskrive teorierne og forklare, hvad vi vil vise med
dem og hvilke fokuspunkter, som der eventuelt måtte være.
Den overordnede rækkefølge af teorierne i dette projekt vil være følgende:


Regnskabsanalyse.



Markedsanalyse.



PLC-kurven og boston modellen.



Ansoffs vækstmatrix.



Porters five forces / Porters branchestrukturmodel.



Porters værdikædemodel.



Pris- og mængdeoptimering.



SWOT-analyse.

6.1. REGNSKABSANALYSE
For at få et overblik over en virksomheds økonomiske situation kan man udarbejde en
regnskabsanalyse, hvor man skaber overblik over virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne,
kapitaltilpasning samt virksomhedens balancestruktur.


Rentabilitet viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. 12



Indtjeningsevne viser virksomhedens evne til at skabe overskud ud af omsætningen. 13



Kapitaltilpasning viser virksomhedens evne til at udnytte den kapital, der er til rådighed. 14



Den horisontale balancestruktur giver et billede af, om man i en virksomhed har sammensat
sin finansiering på en hensigtsmæssig måde i forhold til, hvordan virksomhedens foretagne
investeringer er sammensat.15



Den vertikale balancestruktur giver et billede af forholdet mellem virksomhedens
anlægsaktiver og dens omsætningsaktiver samt på forholdet mellem virksomhedens
egenkapital og dens gældsforpligtelser.16

En regnskabsanalyse viser, hvordan en virksomheds økonomi har udviklet sig i en tidligere periode og
kan danne grundlag for, hvordan det vil gå med virksomhedens økonomi i fremtiden.
Når man skal vurdere den økonomiske udvikling, er det nødvendigt at beregne nøgletal. Ud fra hvert

Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave 2011 – side 130.
Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave 2011 – side 130.
14 Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave 2011 – side 130.
15 Grundlæggende finansiering, Knud Erik Bang, David Engelbrecht Pedersen og Henrik Frølich Poulsen, 1. udgave 2006 – side
179.
16 Grundlæggende finansiering, Knud Erik Bang, David Engelbrecht Pedersen og Henrik Frølich Poulsen, 1. udgave 2006 – side
169.
12
13
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enkelt nøgletal, som man beregner, kan man vurdere, hvor meget en bestemt post i regnskabet udgør i
forhold til en anden regnskabspost, som det er relevant at sammenligne posten med. Sammenhængen
mellem nøgletallene vedrørende rentabilitet, indtjeningsevne og kapitaltilpasning er bygget op på en
systematisk måde, som fremgår af en model kaldet DuPont-pyramiden.

Figur 1: DuPont-pyramiden opkaldt efter den amerikanske DuPont koncern, som
introducerede denne analysemetode, kilde17.

Ud fra DuPont-pyramiden kan man se, at pyramidens venstreside viser indtjeningsevnens indflydelse
på afkastningsgraden, mens pyramidens højreside viser kapitaltilpasningsevnens indflydelse på
afkastningsgraden.

6.2. MARKEDSANALYSE
Modellen nedenfor kan være et hjælperedskab til at bestemme, hvilken markedsform LEGO befinder
sig på. Modellen tager udgangspunkt i antallet af udbydere/virksomheder på markedet og om
virksomheden befinder sig på et homogent eller heterogent marked. Hvis køberne har præferencer
overfor produktet, så befinder virksomheden sig på det heterogene marked, hvorimod virksomheden
befinder sig på det homogene marked, hvis køberne ikke har præferencer overfor produktet.
Et homogent marked er et præferenceløst marked, hvilket vil sige, at den eneste mulighed
virksomhederne har for at differentiere sig fra konkurrenterne, er ved hjælp af prisen. Et heterogent
marked er et marked, hvor kunderne har præferencer for et givent produkt, hvilket betyder, at
kunderne vælger ud fra brand, kvalitet, design osv. Det betyder dermed også, at virksomhederne kan
17

Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave 2011 – side 134.
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differentiere sig fra konkurrenterne på en række andre punkter end prisen. Prisen bliver altså
sekundær på det heterogene marked.

Figur 2: Oversigt over markeds- og konkurrenceformer, kilde18.

Fokuspunkterne i forhold til denne model må være, at der altid i praksis vil være præference for et
produkt og især for et produkt som LEGO. I forhold til denne model betyder dette, at vi tager
udgangspunkt i, at LEGO i alle situationer befinder sig på et heterogent marked. Når man analyserer
markedsforholdende ud fra denne simple model, er det vigtig at nævne, at det er vores vurdering af de
tilgængelige informationer, som danner baggrund for vores påstand om, hvilket markedsforhold LEGO
arbejder under. Vi vil selvfølgelig forsøge at vurdere dette så objektivt som muligt. Udover blot at
konkludere hvilken markedsform LEGO befinder sig på, så skal denne viden også danne grundlag for
resten af projektet. Markedsforholdet danner nemlig grundlag for, hvordan vi anvender en række
andre teorier.

6.3. PLC-KURVEN & BOSTON MODELLEN
PLC-kurven bruges til at beskrive et produkts livscyklus og den kan opdeles i fire faser: introduktion,
vækst, modenhed og nedgang.19 Ved at anvende PLC-kurven kan man finde ud af, hvilken fase
virksomhedens produkter befinder sig i og dermed komme med et bud på, hvordan virksomheden skal
agere ud fra dette. Det vil være en fordel for virksomheden, hvis de har en produktportefølje, hvor der
er produkter i flere af faserne, idet man derved har produkter på vej op til erstatning for dem, som er
på vej ud.
Boston modellen hænger sammen med PLC-kurven, da der er tale om to modeller, som egentlig viser
det samme men blot på to forskellige måder. Boston modellen har ligesom PLC-kurven fire faser:
spørgsmålstegn, stjerne, malkeko og hund. Sammenhængen imellem PLC- kurven og boston modellen
er illustreret ud fra nedenstående figur:
18
19

Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 264.
Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 364.
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Figur 3: Boston modellen og PLC-kurven, kilde20.

Boston modellen er en såkaldt porteføljeanalyse, som bruges til at belyse en virksomheds nuværende
produktportefølje i forhold til, hvilken værdi og placering produkterne har i virksomheden og på
markedet.21 Boston modellen kan, ligesom PLC-kurven, hjælpe med at vise, om man eksempelvis har et
produkt i vækst eller udfasning. Modellen kan derfor bruges som hjælperedskab til at skabe overblik
over, om der eventuelt er nogle produkter, som bør fjernes for at sikre vækst eller om der kan være
mulighed for at skabe en ”malkeko” mere. Når man analyserer produktporteføljen på denne måde, kan
man lettere fastlægge en vækststrategi, da produkterne afgør, hvilke muligheder man har på den front.
I dette projekt vil vi bruge disse to modeller til at analysere og vurdere LEGO’s produktportefølje. Vi vil
bl.a. se på, hvorhenne LEGO’s produkter er placeret i PLC-kurven og boston modellen, men også
fastlægge hvad LEGO har gjort for at opnå succes med deres produkter.

6.4. ANSOFFS VÆKSTMATRIX
De fleste virksomheder har mål om årlig vækst. Det kan eksempelvis være vækst i omsætning eller
større markedsandel. En virksomheds formål med vækst kan bl.a. være et ønske om øget indtjening
eller sikre sig, at virksomheden kan klare sig overfor sine konkurrenter.
Når en virksomhed ønsker at opnå vækst, bør den normalt først forsøge at realisere vækst ved
intensivering, da det som udgangspunkt er det nemmeste og den mulighed, som er forbundet med
20
21

https://monicakrish.wordpress.com/category/boston-matrix-case-study/
International markedsføring, Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen m. fl. 3. udgave, 2. oplag 2008 – side 70.
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færrest omkostninger. Intensivering betyder kort sagt, at en virksomhed skal forsøge at skabe vækst
via allerede eksisterende markeder og produkter. 22
Vækst kan imidlertid ske på flere måder. Ansoffs vækstmatrix er en god model til at skabe overblik
over, hvilke vækstmuligheder en virksomhed har. Modellen har to hovedfokus, som er produktet og
markedet. Ansoffs vækstmatrix består af følgende 4 muligheder for at skabe vækst:23

Figur 4: Igor Ansoffs vækstmatrix, kilde24.

Markedsindtrængning/markedspenetrering:
Er en vækststrategi, hvor virksomheden prøver at skabe vækst med nuværende produkter på
nuværende markeder eksempelvis ved at markedsføre mere, så flere køber produktet. Herved stjæler
man bl.a. kunder fra konkurrenterne.
Markedsudvikling:
Er en vækststrategi, hvor virksomheden søger vækst ved at tilbyde nuværende produkter til nye
markeder.
Produktudvikling:
Er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at skabe vækst ved at tilbyde nye produkter til
nuværende markeder.
Diversifikation:
Er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at tilbyde nye produkter til nye markeder. Denne
vækststrategi anses dog for at være den mest risikable fordi man på samme tid forsøger at sælge helt
nye produkter til nye markeder. Til gengæld er chancen for en stor gevinst størst ved denne
vækststrategi.
Vi har valgt at inddrage denne teori for at klarlægge, hvad LEGO har gjort for at opnå vækst igennem
finanskrisen, men også for at se på hvilke muligheder de har på sigt for at skabe yderligere vækst.
Vi anser Ansoffs vækstmatrix som et godt udgangspunkt for at analysere LEGO’s muligheder for at
opnå yderligere vækst, da den sammenholdt med en analyse af den økonomiske udvikling af LEGO kan
22 International

markedsføring, Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen m.fl. 3. udgave, 2. oplag 2008 – side 87.
International markedsføring, Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen m.fl. 3. udgave, 2. oplag 2008 – side 88.
24 http://vob.systime.dk/index.php?id=612
23
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klarlægge, hvor risikovillig de kan være i deres jagt på yderligere vækst.

6.5. PORTERS FIVE FORCES / PORTERS BRANCHESTRUKTURMODEL
Porters five forces også kaldet Porters branchestrukturmodel bruges til at vise de fem
konkurrencemæssige kræfter, som findes ifølge Porter. De fem konkurrencekræfter Porter nævner er
dem, som bestemmer lønsomhed og konkurrenceintensitet på den konkurrencemæssige arena.
De fem konkurrencekræfter, som der ifølge Porter findes, er kunder, substituerende produkter,
leverandører, potentielle nye konkurrenter og til sidst graden af konkurrence blandt eksisterende
konkurrenter i branchen.25 Porters branchestrukturmodel ses nedenfor:

Figur 5: Porters five forces / Porters branchestrukturmodel, kilde 26.

De fem konkurrencekræfter er alle medbestemmende for virksomhedens mulige indtjening pga. deres
påvirkning på pris og omkostninger samt nødvendige investeringer. Købernes magt påvirker priserne
og det samme kan man sige, at truslen fra substituerende produkter gør. Leverandørernes
magtposition påvirker råvarepriserne og truslen fra nye potentielle konkurrenter begrænser prisen og
er med til at skabe innovation blandt de eksisterende virksomheder for at holde nye konkurrenter ude.
Konkurrencen mellem de eksisterende virksomheder påvirker prisniveauet og omkostningerne ved at
producere et produkt, da man bliver nødt til at minimere sine omkostninger for at holde prisen nede.

Ideen med at inddrage denne model er at vise, at der findes flere konkurrencekræfter, som påvirker
konkurrencesituationen under et givent markedsforhold. Man er derfor nødt til at vurdere og belyse

25
26

Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 274.
Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 274.
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alle konkurrencekræfter for at få et realistisk billede af konkurrencesituationen i en pågældende
branche.
I projektet vil vi belyse LEGO’s konkurrencemæssige arena i forhold til kunder, substituerende
produkter, leverandører samt potentielle nye konkurrenter. Når dette gøres, vil og bør vi være
opmærksomme på, at denne model er meget statisk opbygget, hvilket vil sige, at den ikke umiddelbart
tager højde for ændringer i de fem konkurrencekræfter, som Porter nævner. Derudover tolker vi også
denne model som om, at de fem konkurrencekræfter har lige stor betydning, hvilket ikke vil give et helt
realistisk billede af LEGO’s konkurrencesituation, da der er nogle konkurrencekræfter, som har mere
indflydelse end andre. Denne analysemodel skal blandt andet hjælpe os til at danne et realistisk
fundament for et bud på en prisafsætningsfunktion, da de fem konkurrencemæssige kræfter har stor
indflydelse på netop dette.

6.6. PORTERS VÆRDIKÆDEMODEL
Porters værdikædemodel bruges overordnet set til at vurdere og analysere en virksomheds aktiviteter
i forhold til at se på, hvorhenne virksomheden skaber værdi for deres kunder og dermed opnår
konkurrencemæssige fordele, men den kan også bruges til at se på, hvorhenne virksomheden kan
sætte ind for at skabe yderligere værdi.
Porters værdikædemodel er opdelt i to hovedgrupper:


Primære aktiviteter
De primære aktiviteter er aktiviteter, der er forbundet med den fysiske frembringelse af
produktet samt aktiviteter forbundet med salget og overdragelsen til kunden, servicen efter
salget mv.27



Støtteaktiviteter
Støtteaktiviteterne understøtter de primære aktiviteter og nogle understøtter specifikke
primære aktiviteter, mens andre støtter hele kæden.28

27
28

Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 277.
Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 277.
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Figur 6: Porters værdikædemodel, kilde29.

Undervejs i dette projekt vil vi bruge ordet ”kernekompetence”, da dette ord vil vise sig at blive vigtig i
forhold til at belyse LEGO’s succes, men også i forhold til at komme med et bud på hvordan LEGO
fremadrettet kan opnå yderligere vækst.
Porters værdikædemodel kan netop bruges til finde ud af, hvordan LEGO bruger deres ressourcer og
kompetencer til at skabe værdi for deres kunder. Denne model kan derfor være en hjælp til at
fastlægge LEGO’s kernekompetence(r).

6.7. PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING
6.7.1.

GRÆNSEMETODEN

Grænsemetoden bruges til at bestemme optimum dvs. den optimale pris- og mængdekombination.
Grænsemetoden bygger på antagelsen om, at så længe man får mere ind, end man giver ud, så kan det
betale sig at producere eller udvide produktionen. For at benytte grænsemetoden skal man kende:


Prisafsætningsfunktionen eller



To punkter fra prisafsætningsfunktionen

Når man kender dette, kan omsætningsfunktionen findes ved at gange prisafsætningsfunktionen med
mængden (𝑂𝑚𝑠 = 𝑃 ∙ 𝑚).
Herefter kan grænseomsætningsfunktionen (GROMS) findes ved at differentiere
omsætningsfunktionen. Grænseomsætningsfunktionen har altid dobbelt hældning i forhold til
prisafsætningsfunktionen, da man blot differentierer sin omsætningsparabel.

29

Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 278.
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Optimum findes derefter i skæringspunktet mellem GROMS og GROMK, hvor GROMS = GROMK. Når
GROMS og GROMK sættes lig med hinanden, så kan den optimale mængde (𝑚) findes ved at isolere
mængden (𝑚). Herefter kan den fundne mængde sættes ind i prisafsætningsfunktionen, hvorefter den
optimale pris kan beregnes.30 Det bør nævnes, at GROMS og GROMK er marginale størrelser, dvs. at de
viser omsætningen/omkostningen ved at producere den næste enhed.
I forhold til denne teori er det vigtigt at nævne, at en prisafsætningsfunktion er bygget på en ”alt andet
lige” antagelse. Det betyder, at man skal være opmærksom på, at det i virkeligheden kun er en form for
et øjebliksbillede man har. Hvis eksempelvis markedsforholdende for LEGO ændrer sig eller der sker
ændringer i den konkurrencemæssige arena jf. Porters branchestrukturmodel, så bliver man i
virkeligheden nødt til at beregne en ny prisafsætningsfunktion for at få et retvisende billede.
Som vi tidligere har nævnt, så har vi ikke direkte adgang til informationer omkring forventet pris og
afsætning for LEGO’s produkter. Derfor vil de prisafsætningsfunktioner, som bliver behandlet i vores
projekt være bygget på realistiske antagelser ud fra den information, som vi har til rådighed.

6.8. SWOT-ANALYSE
SWOT-analysen er en model til fastlæggelse af en virksomheds handlingsprogram. Modellen bruges til
at få et overblik over en virksomheds stærke og svage sider samt muligheder og trusler.
De stærke og svage sider er interne faktorer, som virksomheden selv kan være med til at påvirke, mens
muligheder og trusler er eksterne faktorer, som viser omverdenens indvirkning på virksomheden.

I projektet vil vi udarbejde en SWOT-analyse for LEGO. Vi har dog valgt at placere SWOT-analysen
umiddelbart til sidst i rapporten, da det ikke vil give mening at starte med en analyse som denne, da
den så udelukkende vil være baseret på subjektiv vurdering af egen viden eller tilgængelig
information. Vi vil derfor bruge SWOT-analysen til at samle op på de andre analysemodeller og på den
måde først analysere LEGO’s stærke og svage sider samt muligheder og trusler, når vi har
gennemarbejdet den information vi har indsamlet.

30

Driftsøkonomi af Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 298.
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7. PROBLEMBEHANDLING
7.1. REGNSKABSANALYSE
I dette afsnit vil vi udarbejde en regnskabsanalyse over LEGO. Dette gøres for at få et overblik over
deres økonomiske situation samt et billede af, hvordan LEGO har klaret sig økonomisk igennem
finanskrisen.
7.1.1.

ANALYSE AF RENTABILITETEN

Ved analyse af en virksomheds rentabilitet undersøger man en virksomheds evne til at forrente den
kapital, som er investeret i virksomheden. Nedenfor i figur 7 ses et skema over de beregnede nøgletal
til rentabiliteten for LEGO.

Figur 7: Nøgletal til rentabiliteten – beregninger se bilag 1.

Afkastningsgrad
LEGO’s rentabilitet har i analyseperioden ligget stabilt, idet afkastningsgraden er steget med 4,48 %,
hvilket også svarer til, at resultat af primær drift er steget med 5.434 mio. DKK. Afkastningsgraden
ligger i 2013 på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med en markedsrente på 0,0 %31, idet en
investor ikke vil kunne opnå en bedre forrentning ved eksempelvis en obligationsinvestering.
Årsagen til at afkastningsgraden i analyseperioden er steget lidt skyldes, at overskudsgraden er steget
lidt mere, end aktivernes omsætningshastighed er faldet.
Overskudsgrad
LEGO’s indtjeningsevne er i analyseperioden forbedret, idet overskudsgraden er steget fra 24,89 % i
2009 til 32,84 % i 2013, hvilket svarer til en stigning på 31,94 %. Forbedringen i overskudsgraden har
påvirket afkastningsgraden positivt. Årsagen til den forbedrede overskudsgrad vil blive uddybet
senere.
Aktivernes omsætningshastighed
En anden faktorer, der er med til at påvirke afkastningsgraden, er kapitaltilpasningsevnen. LEGO’s
kapitaltilpasning er i analyseperioden forringet, idet aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,89

31

http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx - Diskonto.
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gange i 2009 til 1,50 gange i 2013, hvilket svarer til et fald på 20,63 %. Forringelsen i aktivernes
omsætningshastighed har derfor påvirket afkastningsgraden negativt.
Gældsrente
Gældsrenten er i analyseperioden forbedret, idet den er faldet fra 3,25 % i 2009 til 1,60 % i 2013,
hvilket er et fald på 50,77 %. Udviklingen i gældsrenten har påvirket afkastningsgraden positivt.
Gældsrenten viser den rente, som en virksomhed i gennemsnit betaler af sine forpligtelser. Da LEGO’s
gældsrente i 2013 er lavere end afkastningsgraden, betyder dette, at LEGO har tjent på at arbejde med
gæld. Afkastningsgraden viser, at hver investeret krone har givet et afkast på 49,24 øre i 2013. LEGO
har imidlertid i henhold til gældsrenten kun betalt 1,60 øre i rente for hver lånt krone i 2013. Dette
betyder, at LEGO har tjent 47,64 øre pr. lånt krone.
Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning er i analyseperioden faldet fra 83,74 % i 2009 til 74,28 % i 2013, hvilket
svarer til en tilbagegang på 11,30 %. Egenkapitalens forrentning ligger i analyseperioden på et meget
tilfredsstillende niveau sammenlignet med en markedsrente på 0,0 %32.
Egenkapitalens forrentning ligger endvidere i analyseårene langt over afkastningsgraden, dvs. at LEGO
har tjent på at arbejde med gæld.
Finansiel gearing
LEGO’s gearing har i analyseperioden udviklet sig positivt, idet den er faldet fra 1,37 gange i 2009 til
0,62 gange i 2013, hvilket svarer til et fald på 54,74 %. Dette betyder dermed, at risikoen ved at
investere i LEGO er mindsket. Derudover tjener LEGO, som tidligere nævnt, også penge på at arbejde
med gæld, hvilket kan være med til at tiltrække investorer.
Delkonklusion
Alt i alt giver udviklingen i LEGO’s rentabilitet et positivt indtryk. Forbedringen i rentabiliteten skyldes
en forbedret indtjeningsevne, som opvejer den forringede kapitaltilpasningsevne, der har været i
analyseperioden. Afkastningsgraden ligger i 2013 endvidere på et meget tilfredsstillende niveau
sammenlignet med en markedsrente på 0,0 %33. Derudover tjener LEGO også penge på at arbejde med
gæld, hvilket kan være med til at tiltrække investorer.

32
33

http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx - Diskonto.
http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx - Diskonto.
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7.1.2.

ANALYSE AF INDTJENINGSEVNEN

Ved analyse af en virksomheds indtjeningsevne undersøger man forholdet mellem virksomhedens
indtægter og omkostninger. En analyse af indtjeningsevnen har altså til formål at belyse
virksomhedens evne til at skabe overskud ud af omsætningen. Nedenfor i figur 8 ses et skema over de
beregnede nøgletal til indtjeningsevnen for LEGO.

Figur 8: Nøgletal til indtjeningsevnen – beregninger se bilag 2.

Overskudsgrad
Som tidligere nævnt er LEGO’s indtjeningsevne forbedret i analyseperioden, idet overskudsgraden er
steget fra 24,89 % i 2009 til 32,84 % i 2013, hvilket svarer til en stigning på 31,94 %. Den forbedrede
indtjeningsevne skyldes bl.a. at nettoomsætningen er steget kraftigt i analyseperioden, idet
nettoomsætningen er steget med 13.721 mio. DKK svarende til 117,67 %. Derudover er LEGO’s
omkostninger, bortset fra produktionsomkostningerne, også steget mindre end omsætningen i
analyseperioden, hvilket også har en positiv effekt på indtjeningsevnen.
Indeks for nettoomsætningen
Indekstallene for nettoomsætningen viser, at LEGO’s omsætning er steget med 117,67 % fra 2009 til
2013. Udviklingen i omsætningen har derfor påvirket indtjeningsevnen positivt.
Den øgede omsætning skyldes bl.a. at LEGO har været gode til at lancere nye produktlinjer. I 2009
lancerede de eksempelvis produktlinjen LEGO Games, hvor salget overgik deres forventninger.34 I
2011 lancerede de den nye produktlinje LEGO Ninjago, hvor det også solgte væsentligt bedre end
forventet. Faktisk blev denne produktlinje en af de bedst sælgende produktlinjer i 2011. 35 I 2012
lancerede LEGO endvidere den nye produktlinje LEGO Friends i et forsøg på at tiltrække flere piger36,
hvilket også viste sig at blive en succes. Dog har de to klassiske produktlinjer LEGO City og LEGO Star
Wars været koncernens bedst sælgende produktlinjer igennem hele analyseperioden jf. ledelsens
beretninger for alle analyseårene.

LEGO’s årsrapport 2009, ledelsens beretning – side 9.
LEGO’s årsrapport 2011, ledelsens beretning – side 10.
36 LEGO’s årsrapport 2012, ledelsens beretning – side 7.
34
35
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Indeks for produktionsomkostninger
LEGO’s produktionsomkostninger er i analyseperioden steget i takt med omsætningen.
Produktionsomkostninger er i alt steget med 119,41 % i analyseperioden, hvilket er lidt højere end
omsætningsstigningen. Når produktionsomkostningerne, som må antages at være variable, stiger mere
end omsætningen, så kan dette enten være et udtryk for, at LEGO ikke har styr på sine omkostninger
eller udtryk for, at de udvider kapaciteten. I LEGO’s tilfælde er der tale om udvidet kapacitet, idet den
positive salgsudvikling har ført til en række investeringer i øget kapacitet. LEGO har bl.a. i
analyseperioden foretaget en større udvidelse af støbekapaciteten i henholdsvis Danmark, Ungarn og
Mexico samt opført en ny lagerhal ved fabrikken i Klacno, Tjekkiet 37. Derudover besluttede LEGO i
2011 også at opføre en ny fabrik i Nyiregyháza, Ungarn, som skulle erstatte den lejede fabrik i samme
by38.
Overordnet set kan det dog konkluderes, at når produktionsomkostningerne i analyseperioden er
steget mere end omsætningen, så har dette påvirket indtjeningsevnen i negativ retning.
Indeks for salgs- og distributionsomkostninger
Indekstallene viser, at salgs- og distributionsomkostningerne er steget med 84,20 % fra 2009 til 2013.
Udviklingen i forholdet mellem omsætningen og salgs- og distributionsomkostningerne har påvirket
indtjeningsevnen positivt, idet salgs- og distributionsomkostningerne er steget forholdsvis mindre end
omsætningen.
Indeks for administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne er i analyseperioden steget med 58,95 % fra 2009 til 2013. Eftersom
disse omkostninger også er steget forholds mindre end omsætningen, så har udviklingen i
administrationsomkostningerne påvirket indtjeningsevnen positivt.
Indeks for andre driftsomkostninger
Indekstallene viser, at andre driftsomkostninger er steget med 96,75 % fra 2009 til 2013. Til trods for
at disse omkostninger også er steget i analyseperioden, så har udviklingen i forholdet mellem
omsætningen og andre driftsomkostninger alligevel påvirket indtjeningsevnen positivt, idet andre
driftsomkostninger er steget forholdsvis mindre end omsætningen.
Delkonklusion
Alt i alt giver udviklingen i LEGO’s indtjeningsevne et positivt indtryk. Forbedringen i indtjeningsevnen
skyldes en kraftig stigning i nettoomsætningen samtidig med, at alle omkostninger, bortset fra
produktionsomkostningerne, er steget forholdsvis mindre end nettoomsætningen. Dette har påvirket
overskudsgraden og dermed indtjeningsevnen positivt. LEGO har med andre ord formået at genere
overskud af sin drift i analyseperioden og dermed klaret sig økonomisk godt igennem finanskrisen.

37
38
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7.1.3.

ANALYSE AF KAPITALTILPASNINGSEVNEN

Ved analyse af en virksomheds kapitaltilpasningsevne undersøger man en virksomheds evne til at
skabe aktivitet dvs. omsætning på grundlag af den kapital, som er investeret i virksomheden. Nedenfor
i figur 9 ses et skema over de beregnede nøgletal til kapitaltilpasningsevnen for LEGO.

Figur 9: Nøgletal til kapitaltilpasningsevnen – beregninger se bilag 3.

Aktivernes omsætningshastighed
Som tidligere nævnt er LEGO’s kapitaltilpasningsevne forringet i analyseperioden, idet aktivernes
omsætningshastighed er faldet fra 1,89 gange i 2009 til 1,50 gange i 2013, hvilket svarer til et fald på
20,63 %. Konsekvensen af at aktivernes omsætningshastighed er faldet, er at LEGO i 2009 opnåede en
omsætning på 1,89 kr. pr. investerede krone, hvorimod man i 2013 kun opnåede en omsætning på 1,50
kr. pr. investerede krone. Forringelsen i aktivernes omsætningshastighed har derfor påvirket
afkastningsgraden negativt.
Indeks for varelager
Indekstallene viser, at LEGO’s varelager er steget med 72,73 % fra 2009 til 2013. Udviklingen i
forholdet mellem omsætningen og varelageret har påvirket aktivernes omsætningshastighed positivt,
idet varelageret er steget forholdsvis mindre end omsætningen.
Varedebitorernes omsætningshastighed
Varedebitorernes omsætningshastighed er forringet i analyseperioden, idet den er faldet fra 5,5 gange
i 2009 til 5,2 gange i 2013, hvilket svarer til et fald på 5,45 %. Det betyder dermed, at varedebitorerne
er steget mere end virksomhedens aktivitet dvs. omsætning. LEGO har altså ydet længere kredit til
varedebitorerne, hvilket også fremgår af kreditdagene, som i analyseperioden er steget fra 66 dage til
69 dage. Varedebitorernes omsætningshastighed har derfor haft en negativ indflydelse på aktivernes
omsætningshastighed.
Varekreditorernes omsætningshastighed
Varekreditorernes omsætningshastighed er forringet i analyseperioden, idet den er steget fra 2,1
gange i 2009 til 2,5 gange i 2013, hvilket svarer til en stigning på 19 %. Det betyder dermed, at LEGO
har opnået kortere kredittid ved sine leverandører, hvilket også fremgår af antal skylddage, som i
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analyseperioden er faldet fra 168 dage i 2009 til 145 dage i 2013. LEGO har altså i analyseperioden
opnået 23 dages kortere kredittid ved sine leverandører, hvilket dermed har påvirket likviditeten
negativt.
Delkonklusion
LEGO’s kapitaltilpasningsevne er i analyseperioden forringet, idet aktivernes omsætningshastighed er
forringet. Forringelsen i kapitaltilpasningsevnen skyldes bl.a. at LEGO har ydet længere kredit til sine
kunder. Derudover har udviklingen i varekreditorernes omsætningshastighed også haft en negativ
indflydelse på kapitaltilpasningsevnen, da LEGO har opnået kortere kredittid ved sine leverandører.

7.1.4.

ANALYSE AF DEN VERTIKALE BALANCESTRUKTUR

Ved analyse af en virksomheds vertikale balancestruktur fokuserer man på forholdet mellem
virksomhedens anlægsaktiver og dens omsætningsaktiver samt på forholdet mellem virksomhedens
egenkapital og dens gældsforpligtelser. Nedenfor i figur 10 ses et skema over de beregnede nøgletal til
den vertikale balancestruktur for LEGO.

Figur 10: Nøgletal til den vertikale balancestruktur – beregninger se bilag 4.

Soliditetsgrad
LEGO’s soliditetsgrad er forbedret i analyseperioden, idet den er steget fra 42,26 % i 2009 til 61,69 % i
2013, hvilket svarer til en stigning på 45,98 %.
Soliditetsgraden i 2013 viser, at 61,69 % af de samlede investeringer er finansieret med egenkapital,
hvilket også betyder, at 38,31 % af de samlede investeringer er finansieret med fremmedkapital, som
det også fremgår af gældsætningsgraden. LEGO’s soliditetsgrad ligger i analyseperioden – og specielt i
2013 - på et meget acceptabelt niveau, hvilket betyder, at LEGO har gode muligheder for at modstå tab.
En høj soliditetsgrad vidner endvidere om lav risiko for långiverne, hvilket gør det nemmere for LEGO
at optage lån.
Anlægsgrad
LEGO’s anlægsgrad er i analyseperioden steget fra 29,01 % i 2009 til 38,10 % i 2013, hvilket svarer til
en stigning på 31,33 %. Da LEGO har en anlægsgrad på 38,10 % i 2013, så betyder dette, at 38,10 % af
deres samlede investeringer er placeret i anlægsaktiver. Dette er altså et udtryk for, at 38,10 % af
LEGO’s investeringer er bundet i langtid. Omvendt er 61,90 % af virksomhedens investeringer placeret
i omsætningsaktiver og dermed bundet i forholdsvis kort tid.
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Gældsætningsgrad
LEGO’s gældsætningsgrad er i analyseperioden forbedret, idet den er faldet fra 57,74 % i 2009 til 38,31
% i 2013, hvilket svarer til et fald på 33,65 %. Som tidligere nævnt betyder dette, at 38,31 % af LEGO’s
investeringer i 2013 er finansieret med fremmedkapital. Gældsætningsgraden stemmer endvidere
overens med stigningen i soliditetsgraden.
Finansiel gearing
LEGO’s gearing har, som tidligere nævnt, udviklet sig positivt i analyseperioden, idet den er faldet fra
1,37 gange i 2009 til 0,62 gange i 2013, hvilket svarer til et fald på 54,74 %. Risikoen ved at investere i
LEGO er dermed mindsket, hvilket kan være med til at tiltrække nye investorer.
Delkonklusion
LEGO’s soliditetsgrad ligger på et tilfredsstillende niveau og er forholdsvis høj ud fra et
soliditetshensyn dvs. kreditværdigheden. Den høje soliditetsgrad bevidner nemlig om lav risiko for
långivere og investorer. Derudover er faldet i gældsætningsgraden og gearingen også positivt for
LEGO’s likviditet. Den lave gældsætningsgrad og høje soliditetsgrad vil endvidere i almindelighed gøre
det nemmere for LEGO at optage lån.

7.1.5.

ANALYSE AF DEN HORISONTALE BALANCESTRUKTUR

Ved analyse af en virksomheds horisontale balancestruktur ser man på, om man i en virksomhed har
sammensat sin finansiering på en hensigtsmæssig måde i forhold til, hvordan virksomhedens
foretagne investeringer er sammensat. Nedenfor i figur 11 ses et skema over de beregnede nøgletal til
den horisontale balancestruktur for LEGO.

Figur 11: Nøgletal til den horisontale balancestruktur – beregninger se bilag 4.

Likviditetsgrad
LEGO’s likviditetsgrad er forbedret i analyseperioden, idet den er steget fra 160,91 % i 2009 til 193,84
% i 2013, hvilket svarer til en stigning på 20,46 %. Likviditetsgraden ligger på et tilfredsstillende
niveau, hvilket betyder, at LEGO’s overlevelsesevne på kort sigt ikke er truet af likviditetsproblemer.
Kapitalbindingsgrad
Kapitalbindingsgraden er i analyseperioden steget fra 51,91 % i 2009 til 55,97 % i 2013, hvilket svarer
til en stigning på 7,82 %. En kapitalbindingsgrad på 55,97 % i 2013 betyder, at LEGO har anvendt
55,97 % af den langfristede kapital til finansiering af anlægsaktiverne. Eftersom anlægsaktiver
betragtes som langfristede investeringer, så anses det for hensigtsmæssigt, hvis anlægsaktiverne er
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finansieret med langfristet kapital. Kapitalbindingsgraden bør derfor være under 100 %, hvilket den
også er i dette tilfælde. LEGO’s finansiering er altså hensigtsmæssig.
Delkonklusion
Analysen af den horisontale balancestruktur viser, at LEGO’s likviditetsgrad er forbedret i
analyseperioden og ligger på et tilfredsstillende niveau. Eftersom likviditetsgraden ligger pænt over
100 % og kapitalbindingsgraden er under 100 %, så tyder dette på, at LEGO’s finansiering er
hensigtsmæssig.

7.1.6.

DELKONKLUSION REGNSKABSANALYSE

Ud fra ovenstående regnskabsanalyse kan det konkluderes, at LEGO økonomisk set har klaret sig rigtig
godt igennem finanskrisen. De har igennem de sidste mange år præsenteret det ene rekordregnskab
efter det andet. Deres rentabilitet er i analyseperioden blevet forbedret, hvilket skyldes en forbedret
indtjeningsevne. Her er det specielt den kraftige stigning i nettoomsætningen, der har været
medvirkende til den forbedrede indtjeningsevne. Årsagen til den kraftige stigning i nettoomsætningen
skyldes, at LEGO har været gode til at lancere nye produktlinjer, hvor salget har overgået deres
forventninger. Derudover er de fleste af LEGO’s omkostninger også steget forholdsvis mindre end
nettoomsætningen, hvilket også har haft en positiv effekt på overskudsgraden og dermed
indtjeningsevnen. Til gengæld viste analysen af LEGO’s kapitaltilpasningsevne at være forringet, idet
aktivernes omsætningshastighed i analyseperioden er forringet. Dette skyldes bl.a. at LEGO har ydet
længere kredit til sine kunder, hvilket har haft en negativ indflydelse på aktivernes
omsætningshastighed. Analysen af LEGO’s vertikale- og horisontale balancestruktur gav endvidere et
positivt indtryk. LEGO’s soliditetsgrad er høj og ligger på et tilfredsstillende niveau set ud fra et
soliditetshensyn. Dette bevidner bl.a. om lav risiko for långivere og investorer, hvilke kan gøre det
nemmere for LEGO at optage lån og tiltrække investorer. Derudover tyder LEGO’s likviditetsgrad og
kapitalbindingsgrad på, at deres finansiering er hensigtsmæssig sammensat.
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7.2. MARKEDSANALYSE
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilken markedsform LEGO arbejder under. Vi vil placere LEGO under én
markedsform, hvor vi overordnet set vil betragte LEGO som et legetøjsfirma. For at finde
markedsformen for LEGO skal de to nedenstående punkter39 først defineres:
1.

Antallet af udbydere/virksomheder på markedet hvor LEGO befinder sig.

2.

Hvilken slags præference forbrugeren har for LEGO’s produkter. Her tænkes på, om LEGO
befinder sig på det homogene eller heterogene marked.

Antal af udbydere/virksomheder på markedet
Hvis man kun ser på antallet af udbydere/virksomheder, der sælger legeklodser el.
konstruktionslegetøj, så vil antallet være få.40 Til gengæld hvis man ser på LEGO helt overordnet set,
som et legetøjsfirma, så vil der være mange flere konkurrenter, da LEGO er gået ind på flere forskellige
segmenter/områder. For at skabe et overblik over dette har vi nedenfor opstillet et skema, hvor vi
kommer med eksempler på konkurrenter til LEGO indenfor de forskellige segmenter/områder:

Legetøj

Film

Videospil



Hasbro.



DreamWorks Interactive.



Sony.



Mattel.



Disney.



Microsoft.



Playmobil.



FOX Entertainment Group.



Nintendo.



MGA Entertainment.



Miramax.

Ud fra ovenstående skema kan vi se, at der er mange udbydere og dermed konkurrenter til LEGO. Vi
mener, at alle ovenstående udbydere er i tæt konkurrence med LEGO pga. produkterne, kvaliteten og
størrelsen på virksomhederne. Specielt virksomhederne nævnt under kategorien ”legetøj” er store
konkurrenter til LEGO, da de har udviklet og solgt meget populære produkter. Mattel er eksempelvis
kendt for sine populære Barbie-dukker og Hasbro er eksempelvis kendt for sine populære brætspil og
My little pony.
Præferencer – homogent eller heterogent marked?
Det andet punkt man skal undersøge, når man skal finde den markedsform som en virksomhed
arbejder under, er graden af præference hos forbrugerne. I LEGO’s tilfælde må det konkluderes, at
graden af præference er stor. LEGO er et kendt brand og de fleste kender til dem og ved hvad de står
for.41 Det er ikke kun LEGO som brand, at der er præferencer for, men også for deres produkter. LEGO
Driftsøkonomi af Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 263.
http://www.business.dk/detailhandel/konkurrenter-gaar-efter-lego
41 http://markedsforing.dk/artikler/kampagner/her-er-dk-s-10-bedste-brands
39
40
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har til gengæld også igennem nogle år forsøgt at involvere de voksne fans og undersøge samt forstå
børnenes præferencer når de leger.42 Derudover har LEGO også været rigtig dygtige til at forny sig med
nye produktlinjer og varer, hvilket har medført, at kundegruppen har haft større præferencer for lige
netop LEGO’s produkter fremfor konkurrenternes.

7.2.1.

DELKONKLUSION MARKEDSANALYSE

Ud fra ovenstående markedsanalyse kan vi konkludere, at LEGO befinder sig i en branche, hvor der er
mange udbydere/virksomheder. Derudover har forbrugerne præferencer for LEGO, hvilket betyder, at
LEGO befinder sig på det heterogene marked. Vi kan derfor placere LEGO under markeds- og
konkurrenceformen ”monopolistisk konkurrence”.
LEGO har ligeledes været gode til at forny sig og lave produktdifferentiering, som er en vigtig
handlingsparameter. Specielt indenfor de seneste år har LEGO øget deres indtjening, hvilket også
fremgik af regnskabsanalysen. Dette kan bl.a. skyldes deres produktdifferentiering, da dette er med til
at skabe præferencer for deres produkter.

7.3. PLC-KURVEN OG BOSTON MODELLEN
I dette afsnit vil vi beskrive, hvorhenne LEGO’s produkter befinder sig i PLC-kurven samt boston
modellen. De to modeller viser, som tidligere nævnt, det samme men blot på to forskellige måder. Både
PLC-kurven og boston modellen er et godt analyseværktøj til at vurdere, hvilken strategi man som
virksomhed bør vælge for at bevare et pågældende produkt i en bestemt fase eller flytte det over i en
ny fase af produktets livscyklus.
Da LEGO har rigtig mange produkter, vil vi tage udgangspunkt i at placere deres kerneprodukt
legoklodsen samt deres ny lancerede produktlinje LEGO Elves.

LEGO er en virksomhed, som har rigtig mange produktlinjer og produkter. De har et stort sortiment og
en bred målgruppe. Grundlæggende kan man dog sige, at alle deres produkter er bygget op omkring
deres kernekompetence legoklodsen, idet hele deres sortiment i princippet bygger på legoklodsen sat
sammen på nye måder i nye universer.
Når man udelukkende skal placere legoklodsen i PLC-kurven, vurderer vi, at legoklodsen ligger i
modningsfasen, hvilket svarer til malkekoen i boston modellen. Dette skyldes bl.a. at LEGO har solgt
legoklodsen i rigtig mange år. Derudover har markedsforholdene stabiliseret sig og forbrugerne
kender legoklodsen samt kvaliteten heraf. Når et produkt befinder sig i denne fase, så er væksten i
markedet beskeden, hvilket betyder, at virksomheden, som i dette tilfælde er LEGO, skal forsøge at
”malke” markedet, så længe det er muligt. LEGO malker markedet – og dermed holder liv i deres
unikke produkt legoklodsen – ved hele tiden at sætte legoklodsen sammen på nye måder i nye
universer. Dette betyder dermed, at når LEGO kan se, at en af deres produktlinjer bevæger sig over i

42

http://nikolajstagis.dk/legos-topresultat-skyldes-knudstorps-forstaelse-for-identitet/
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nedgangsfasen, så introducerer de en ny produktlinje, som skal overtage pladsen. På denne måde
sikrer LEGO sig, at der hele tiden er cirkulation i deres produktsortiment og mulighed for at skabe ny
indtjening på baggrund af deres unikke produkt legoklodsen. Dette er forsøgt illustreret i figuren
nedenfor.

Figur 12: PLC-kurven og boston modellen, speciallavet af gruppen.

Som det fremgår af ovenstående figur, så er LEGO’s nye produktlinje LEGO Elves placeret i
introduktionsfasen i PLC-kurven, hvilket svarer til spørgsmålstegnet i boston modellen. Årsagen til
dette er, at der er tale om en ny produktlinje, som LEGO introducerede i marts måned 2015. Når et
produkt befinder sig i denne fase, så skal LEGO investere i markedet bl.a. i form af markedsføring.
Dette gøres for at køberne hurtigt bliver opmærksomme på den nye produktlinje, så vækst- og
indtjeningsmuligheder øges. Dette har LEGO imidlertid også gjort, idet de bl.a. har reklameret for LEGO
Elves på deres egen hjemmeside og via andre medier.
Spørgsmålstegnet i boston modellen er egentlig et udtryk for, at produktlinjens fremtid endnu ikke er
afklaret i denne fase. Slutresultatet kan eksempelvis ende med, at produktlinjen ender som en hund,
fordi produktlinjen ikke slår an. Omvendt er der også mulighed for, at produktlinjen opnår et
gennembrud på markedet med en kraftig afsætningsstigning, men slutresultatet afhænger helt af, hvor
meget LEGO vil investere i markedet. Dog har LEGO en masse erfaring og knowhow fra tidligere
produktlanceringer, så det må antages, at de har styr på, hvor meget de skal investere i markedet for,
at produktlinjen LEGO Elves også bliver en succes.
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7.3.1.

DELKONKLUSION PLC-KURVEN OG BOSTON MODELLEN

Ud fra ovenstående analyse hvor vi har placeret LEGO’s unikke produkt legoklodsen samt deres ny
lancerede produktlinje LEGO Elves i PLC-kurven og boston modellen kan det konkluderes, at disse to
produkter er placeret i to forskellige faser. Produktlinjen LEGO Elves er placeret i introduktionsfasen,
da der er tale om en ny produktlinje, som først skal til at slå igennem på markedet. Legoklodsen er
placeret i modningsfasen, da LEGO har solgt legoklodsen i mange år samtidig med, at væksten i
markedet er beskeden. Til gengæld formår LEGO at malke markedet ved hele tiden at lancere nye
produktlinjer, som kan overtage pladsen for produkter der bevæger sig over i nedgangsfasen. Derved
sikre LEGO sig, at der hele tiden er nye indtjeningsmuligheder, hvilket også har været medvirkende til,
at LEGO økonomisk set er kommet godt igennem finanskrisen.

7.4. ANSOFFS VÆKSTMATRIX
I dette afsnit vil vi ud fra Ansoffs vækstmatrix klarlægge, hvad LEGO har gjort for at opnå vækst
igennem finanskrisen men også se på, hvilke vækststrategier de fremadrettet bør satse på for at opnå
yderligere vækst.
Som led I LEGO’s forsøg på at blive ved med at opnå vækst har de den seneste tid ekspanderet i Kina. I
øjeblikket er LEGO netop i gang med at opføre en ny fabrik i Kina, som skal stå klar i år 2017.43
Udvidelsen laves for at de kan servicere det asiatiske marked endnu bedre. Denne intensivering og
ekspandering kan med fordel relateres til Igor Ansoffs vækstmatrix.

Figur 13: Igor Ansoffs vækstmatrix, kilde44.
Efter LEGO’s krise i starten af årtusindskiftet har de i mange år forsøgt at bevæge sig tilbage til at
fokusere på deres kernekompetence, som er den simple legoklods. Et godt eksempel på dette er deres
salg af de fire Legoland-parker til investeringsselskabet Blackstone Group 45. Det kan dog være svært
helt at konkludere, hvilken vækststrategi LEGO har brugt og bør bruge i fremtiden, da LEGO’s
produkter, som tidligere nævnt, basalt set kun er plastikklodsen sat sammen på nye måder i nye
universer.

http://politiken.dk/oekonomi/ECE1924430/lego-bygger-stor-fabrik-i-kina/
http://vob.systime.dk/index.php?id=612
45 http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/75344/legoland_solgt_for_28_mia_kr_til_blackstone_group_2_opd.html
43
44
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Det vi dog kan sige er, at LEGO’s vækst de sidste mange år skyldes, at de er gået tilbage til at fokusere
på deres kernekompetence og har afsat deres produkter på kendte og nuværende markeder. Det vil
sige, at alt efter hvordan man definerer produktudvikling, så har de bevæget sig et sted imellem
vækststrategierne markedsindtrængning og produktudvikling.
De seneste tiltag fra LEGO viser dog, at man er blevet mere chancelystne, hvilket også er nødvendigt for
at fortsætte den positive udvikling af virksomheden. LEGO er nemlig begyndt at fokusere på nye
markeder herunder det asiatiske marked, som Kina bl.a. er en del af. Det betyder, at LEGO har bevæget
sig over i vækststrategien markedsudvikling, hvilket vil sige, at LEGO går ind på nye markeder med
nuværende produkter. Der kan sagtens argumenteres for, at LEGO mere læner sig op ad
vækststrategien diversifikation, altså nye produkter på nye markeder, men det er igen et spørgsmål
om at definere produktudvikling. I bund og grund er det jo de samme klodser, som bare bliver sat
sammen på nye måder i nye universer. Det betyder for LEGO, at de ikke behøver tage de store chancer i
forhold til produktudviklingen, da de så at sige har genopfundet deres legoklods ved at fokusere på den
og så bare sætte den sammen på nye måder. Det faktum at det er lykkes så godt for LEGO at finde
tilbage til deres kernekompetence og dermed fokusere på det de kan, er en kæmpe fordel, da de derved
slipper for de helt store ny opfindelser, hvilket betyder, at de skulle bevæge sig over i vækststrategien
diversifikation. Diversifikation er den mest risikable måde at opnå vækst på og den måde flest
virksomheder opnår mindst succes ved, når deres ”ny opfindelser” ikke finder sin plads på det nye
marked.

7.4.1.

DELKONKLUSION ANSOFFS VÆKSTMATRIX

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at LEGO har haft stor succes med at bevæge sig
tilbage og fokusere på deres kernekompetence legoklodsen. LEGO bør derfor, efter vores
overbevisning, fortsætte med dette og dermed sælge deres produkter på nuværende og nye markeder
for at fortsætte den positive udvikling. Nye markeder er ikke en absolut nødvendighed, da LEGO er
gode til at sætte legoklodserne sammen på nye måder i nye universer, således at de nuværende
markeder ikke bliver mættet, men det er en stor mulighed for LEGO at satse på nye markeder for at
opnå yderligere vækst. Med udgangspunkt i ovenstående analyse af LEGO’s vækstmuligheder, ikke
mindst med regnskabsanalysen i tankerne, mener vi derfor, at LEGO skal blive ved med at udnytte
deres kernekompetence. Sagt på en anden måde så skal de benytte vækststrategierne
markedsindtrængning og markedsudvikling i jagten på yderligere vækst.
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7.5. PORTERS FIVE FORCES / PORTERS BRANCHESTRUKTURMODEL
I dette afsnit vil vi anvende Porters five forces / Porters branchestrukturmodel til at skabe et overblik
over den branche, som LEGO befinder sig i. Analysen af de fem konkurrencekræfter vil endvidere give
et overblik over, hvilke kræfter LEGO har, som giver dem muligheder i branchen, men også hvilke
trusler de skal være opmærksomme på.
Leverandører
LEGO er et stærkt og kendt brand indenfor legetøjsbranchen. De fleste kender til LEGO og det de står
for. Samtidig kan det også konkluderes, at LEGO har et virkelig unikt produkt, da de har patent på
deres kendte legoklods jf. lovgivningen herom.46 Eftersom LEGO har patent på deres legoklods, så
betyder det også, at de har særlige præferencer til deres leverandører, som de er meget afhængige af.
Dette har dog den konsekvens, at de forskellige leverandører har gode forhandlingsmuligheder. Dog
må det antages, at de fleste leverandører gerne vil arbejde sammen med LEGO, da de er kendte og
storslået, hvilket stiller LEGO stærkt i en forhandlingssituation.
Høj kvalitet og gode produkter er hvad LEGO er kendte for. Derfor har deres indkøb af de forskellige
materialer heriblandt plastik flere forskellige kvalitetskrav, som skal være opfyldt, før LEGO godkender
en leverandør til at blive en LEGO-leverandør. Dette betyder dermed også, at forhandlingsstyrken vil
være hos LEGO, da de vil kunne vælge en anden leverandør, hvis ikke leverandøren lever op til
kvalitetskravene. Såfremt en leverandør lever op til kvalitetskravene, så må vi dog antage, at der skal
være store økonomiske besparelser at hente, hvis LEGO skal finde og godkende nye leverandører af
bl.a. plastik.
Ud fra ovenstående vurder vi, at LEGO’s leverandører ikke har den store forhandlingsstyrke. LEGO’s
hovedmateriale, som er plastik, er ikke den sværeste ressource at fremskaffe. Derfor vil LEGO have
overtaget af forhandlingsstyrken, når der skal findes leverandører. LEGO vil med andre ord ikke få
problemer med at fremskaffe deres materialer, da mange leverandører gerne vil arbejde sammen med
LEGO, da de er en kendt og storslået virksomhed.
Nye indtrængere
Legetøjsmarkedet er domineret af enkle store spillere som f.eks. Mattel, Hasbro, MGA Entertainment
og LEGO selv.47 Derfor vil det være svært for potentielle nye indtrængere at komme ind på
legetøjsmarkedet, da de før nævnte firmaer har store markedsandele og udnytter deres stærke brands
samt stordriftsfordele.
Hvis man som ny indtrænger vil ind på et allerede ”booket” marked, vil det kræve en god startkapital,
da der bl.a. skal investeres i produktionsanlæg og materialer. Ligeledes skal der bruges en del tid og
kapital til nyudvikling af produkter, specialiseringer og markedsføring.

Dansk Privatret, René Franz Henschel (red.), Hanne Søndergaard Birkmose, Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Camilla
Hørby Jensen og Hans Viggo Godsk Pedersen, 18. udgave, 1. oplag 2014 – kapitel 32.
47 http://www.business.dk/brancheanalyser/branchen-halter-efter-succesfulde-lego
46
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LEGO har en stor styrke i form af deres patent på legoklodsen, da det har gjort det sværere for
potentielle nye indtrængere at komme ind på legetøjsmarkedet. Derudover har LEGO også været på
legetøjsmarkedet i rigtig mange år, både med op- og nedture, hvilket har betydet, at de har opbygget en
masse knowhow indenfor deres branche og produkter, hvilket er med til at skubbe truslen fra
potentielle nye indtrængere lidt væk.
De største trusler LEGO står overfor er teknologien. Tendensen i dag er blevet, at børn generelt set
hellere vil sidde foran tv’et eller computeren, hvilket har medført, at de kommer længere væk fra de
populære legoklodser. Potentielle nye indtrængere vil derfor have gode mulighed for at konkurrere
med LEGO indenfor dette område. Teknologien er derfor også et udviklingspunkt for LEGO og et muligt
vækstpotentiale.
Kunder
LEGO’s kunder kan stort set købe LEGO’s produkter i samtlige legetøjsbutikker eller butikker, som har
en legetøjsafdeling. Det er alt fra den specielle legetøjsbutik i storbyen til det lokale supermarked ude i
provinsen.
Kunderne har en større forhandlingskraft overfor LEGO, end f.eks. leverandørerne har. Dette skyldes
bl.a. at LEGO sælger deres produkter i store supermarkedskæder som eksempelvis COOP koncernen
(Kvickly, SuperBrugsen osv.) og Dansk Supermarked (Bilka, Føtex osv.). I disse butikker vil LEGO’s
produkter kun udgøre en lille del af det samlede køb. Såfremt kunderne ikke efterspøger LEGO’s
produkter, så vil supermarkedskæderne mv. heller ikke indkøbe LEGO produkterne til videresalg.
Derfor er kundernes efterspørgsel og dermed forhandlingsstyrke meget stor overfor LEGO.
Nogle virksomheder har forsøgt at kopiere LEGO’s populære legoklods, dog uden held. Derfor har det
været svært for diverse salgssteder og kunderne at erstatte LEGO’s produkter med andet på hylderne.
Dette betyder derfor, at LEGO står utroligt stærkt overfor kunderne, da de samtidig er rigtig dygtige til
at skabe præferencer for lige netop deres produkter. LEGO er endvidere gode til at forny sig samt
markedsføre deres produkter overfor kunder, så LEGO gør et stort stykke arbejde for at holde på
kunderne.
Substituerende produkter
Håndgribeligt legetøj bliver i dag udfordret med alt den ny moderne teknologi heriblandt tv’et,
spillekonsoller, tablets og smartphones. Børn og unge er i dag blevet mere individualiseret pga. den
moderne teknologi, der er kommet ind i familien i dag.
LEGO har et virkelig unikt produkt i form af legoklodsen, som gør, at de står utroligt stærkt i forhold til
mange substituerende produkter, som vil ind og konkurrerer på det håndgribelige legetøjsmarked.
Dog er det ingen hemmelighed, at førnævnt teknologiudvikling er en stor trussel for LEGO. Til gengæld
må det antages, at LEGO er en virksomhed, som kan konkurrere mod den teknologiske verden, da de
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økonomisk set er en stærk virksomhed. Samtidig vil håndgribeligt legetøj nok heller aldrig gå helt af
mode.
Konkurrencesituationen i branchen
Som tidligere nævnt under punktet ”nye indtrængere” så er legetøjsmarkedet domineret af enkle store
spillere, hvilket gør det svært for mindre og nye virksomheder at slå igennem på legetøjsmarkedet.
LEGO er i dag verdensstørste set på indtjeningen 48 og de har overhalet deres nærmeste konkurrenter i
form af legetøjsgiganterne Mattel og Hasbro med flere længder. Konkurrenceintensiteten i branchen er
selvfølgelig stadigvæk stor, men LEGO har igennem mange år øget deres markedsandele på
legetøjsmarkedet ved at tage udgangspunkt i deres kerneprodukt.
I og med LEGO er et privatejet familiefirma, så må vi antage, at presset ikke har været det samme, som
hvis det var ejet af eksempelvis en kapitalfond med henblik på, at der skulle falde udbytte af til
aktionærerne. Dette er med til at give LEGO koncernen flere muligheder for at gå sine egne veje. Til
gengæld kan det også være en ulempe, at virksomheden er familieejet, idet deres tankegang ikke
nødvendigvis er 100 % profitorienteret.

7.5.1.

DELKONKLUSION PORTERS FIVE FORCES / PORTERS BRANCHESTRUKTURMODEL

Hvis man overordnet set ser på LEGO og Porters five forces, så er det tydeligt, at LEGO har en stærk
forhandlingsstyrke overfor deres leverandører. Dette skyldes deres stærke brand og herigennem, at
mange leverandører gerne vil arbejde sammen med dem. Når alt kommer til alt, så kan LEGO i
princippet selv vælge, hvem deres leverandører og samarbejdspartnere skal være.
I forhold til potentielle nye indtrængere på markedet så har LEGO en stærk position på
legetøjsmarkedet, hvilket betyder, at de ikke behøver frygte potentielle nye indtrængere. De har en
stor markedsandel, og sammen med de andre store spillere på legetøjsmarkedet gør de det svært for
potentielle nye konkurrenter at komme ind på markedet.
Når man ser på kunderne, så har de en stor forhandlingsstyrke overfor LEGO. Der hersker ingen tvivl
om, at LEGO er afhængige af deres kunder. Uden kunderne vil LEGO ikke være i stand til at forny sig og
generere omsætning.
De substituerende produkter vil selvfølgelig altid være en trussel for LEGO specielt indenfor den ny
moderne teknologi, som børn i dag bliver mere og mere tilhænger af. Omvendt set har LEGO et unikt
produkt i form af legoklodsen, som gør at de er konkurrencedygtige.
Konkurrencen i legetøjsbranchen er stor og pt. er den domineret af enkle store spillere. Selvom LEGO i
øjeblikket er verdensstørste set på indtjening, så skal de være opmærksomme på udviklingen i
branchen.

48

http://www.business.dk/detailhandel/lego-goer-klar-til-at-indtage-alle-verdenshjoerner
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7.6. PORTERS VÆRDIKÆDEMODEL
I dette afsnit vil vi anvende Porters værdikædemodel til at få et overblik over LEGO’s interne
kompetencer og de aktiviteter, som skaber værdi for kunderne. Dermed kan vi finde frem til,
hvorhenne LEGO opnår konkurrencemæssige fordele.

7.6.1.

PRIMÆRE AKTIVITETER

Ved de primære aktiviteter, som findes i bunden af værdikædemodellen, har vi følgende aktiviteter:
”Indgående logistik”, ”produktion”, ”udgående logistik”, ”marketing og salg” og til sidst ”service efter
salg”. Alle punkter vil nedenfor blive beskrevet.
Indgående logistik
For at finde frem til LEGO’s slut produkt, som er legeklodser, skal der indkøbes varer til selve
produktionen.
LEGO’s absolut største ressource og indgående logistisk for at få produceret deres produkter er plastik.
Ved alle deres legoklodser bliver der anvendt plastik, som bliver købt hjem fra deres leverandører,
hvorefter LEGO forarbejder materialet til alverdens klodser og figurer. Foruden plastikken indkøber
LEGO også færdiglavet produkter hjem, som er lavet ved eksterne producenter.
Produktion
LEGO foretager selv produktionen af legoklodserne på deres egne fabrikker i henholdsvis Danmark,
Ungarn, Tjekkiet og Mexico.49 Derudover er der også en ny fabrik på vej i Kina. Placeringen af
fabrikkerne i de nævnte lande er valgt for at være tætte på deres vigtigste markeder, som er Europa og
Nordamerika, men også placeringen af den nye fabrik i Kina er strategisk valgt. LEGO har nemlig valgt
at bygge en ny fabrik i Kina for at styrke deres marked i Asien og gøre det større.
LEGO’s sortiment består af mange forskellige elementer. I alt bliver der produceret mere end 3.000
forskellige elementer i mere end 50 forskellige farver. Tilbage i 2013 blev der produceret 1.750
elementer i snit hvert sekund, hvilket svarer til, at der blev produceret mere end 55 mia. klodser i alt i
år 2013.50
Under selve støbeprocessen af legoklodserne bliver plastikken opvarmet til mellem 230 til 310 grader,
hvorefter den flydende plastik bliver hældt i diverse støbeforme, kølet af, tømt samt klargjort til næste
legoklods. Denne proces tager omkring 10 sekunder alt efter, hvilken legoklods eller element der bliver
produceret. LEGO går meget op i, at kvaliteten på deres produkter er i orden, hvilket har betydet, at de
har haft nul tilbagekaldelser af deres produkter i perioden fra år 2010 til 2014.51

The LEGO Group – A short presentation 2014, edition 2 – side 12.
The LEGO Group – A short presentation 2014, edition 2 – side 12.
51 The LEGO Group – A short presentation 2014, edition 2 – side 8.
49
50
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Udgående Logistik
Som nævnt ovenfor under punktet ”produktion” så har LEGO valgt at placere deres fabrikker i de
førnævnte lande for at være tætte på deres vigtigste markeder – og for at gøre deres markedsandele
endnu bedre og stærkere. LEGO har udgående logistik fra deres fabrikker til diverse salgskanaler, som
er alt fra store legetøjsbutikker til små lokale købmænd. LEGO er som tidligere nævnt ved at etablere
en ny fabrik i Kina i millionbyen, Jiaxing, hvilket skal stå klar til brug i år 2017.52 Med den nye fabrik i
Kina vil LEGO være i stand til at komme lettere ud til deres salgskanaler i Asien. LEGO forventer, at den
nye fabrik i Kina vil stå for produktionen af omkring 70-80 % af alt salget af LEGO i Asien.
Marketing og salg
LEGO sælger deres produkter i mere end 130 lande.53 Dette foregår via deres salgskanaler, som er
legetøjsbutikker, supermarkeder og webshops. LEGO er meget opmærksomme på produktfornyelse og
hver gang de lancerer en ny produktlinje, bliver den markedsført via diverse medier, så kunderne
bliver opmærksomme på deres nye tiltag. Markedsføringen foregår primært via tv, plakater i
legetøjsbutikker og banners på hjemmesider.
Det sidste nye markedsføringstiltag som LEGO er begyndt at bruge, er en hel film omkring LEGO
koncernen.54 Filmen er sat op omkring LEGO’s historie, værdier og hvad de laver, men den er indirekte
reklame ud til omverden for at vise LEGO og deres produkter. Filmen skal bl.a. være med til at løfte
LEGO’s varemærke og gøre det endnu mere kendt, end det allerede er i forvejen. 55
Derudover har LEGO også været gode til at udnytte den nye teknologi ved bl.a. at opfinde apps / spil til
iPads, tablets og smartphones, som handler om deres produkter.56 Dette er en indirekte form for
reklame for deres produkter overfor forbrugerne.
Service efter salg
Som tidligere nævnt har LEGO haft nul tilbagekaldelser på deres produkter indenfor de sidste fire år.
Dette er et bevis på, at LEGO er meget kvalitetsbevidste og samtidig et udtryk for, at LEGO gerne vil yde
en god service overfor deres kunder. Omvendt kan man sige, at LEGO er en produktionsvirksomhed,
som primært sælger ud til deres salgskanaler. Derfor er det begrænset, hvor meget direkte
kundekontakt LEGO har og dermed service efter salg. Dog kan LEGO altid kontaktes, hvis der skulle
opstå problemer med et produkt, da kundeservice prioriteres højt.

http://politiken.dk/oekonomi/ECE1924430/lego-bygger-stor-fabrik-i-kina/
The LEGO Group – A short presentation 2014, edition 2 – side 8
54 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history/2010
55 http://www.business.dk/industri/lego-film-har-milliardpotentiale
56 https://play.google.com/store/search?q=lego&c=apps
52
53
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7.6.2.

STØTTEAKTIVITETER

Ved støtteaktiviteter, som findes i toppen af værdikædemodellen, har vi følgende aktiviteter:
”Virksomhedens infrastruktur”, ”menneskelige ressourcer”, ”produkt- og teknologiudvikling” og til
sidst ”indkøb og forsyninger”. Alle disse punkter vil blive beskrevet nedenfor.
Virksomhedens infrastruktur
Vi skal ikke ret langt tilbage i tiden, før det forretningsmæssigt gik dårligt for LEGO. De havde en dårlig
økonomi og var mildest talt i dyb krise. I 2004 valgte daværende administrerende direktør Kjeld Kirk
Kristiansen derfor at ansatte en nye administrerende direktør, Jørgen Vig Knudstorp, hvilket senere
skulle vise sig at være en rigtig god beslutning. Jørgen Vig Knudstorp’s fornemste opgave var at få
LEGO på rette vej igen. Han skulle forsøge at vende den dårlige økonomi til overskud. Dette gjorde han
overordnet set ved at gå tilbage til LEGO’s startkoncept, som var at lave legoklodser. LEGO skulle altså
tilbage og koncentrere sig om det, som de er gode til. Siden år 2004 og Jørgen Vig Knudstorp’s
ansættelse er det kun gået fremad for LEGO. De er igennem mange år kommet ud med det ene
rekordregnskab efter det andet.
I dag i år 2015 sidder der 7 personer i LEGO’s bestyrelse heriblandt også ejeren, Kjeld Kirk
Kristiansen.57 Ligeledes har LEGO et ”Management Board” bestående af 5 medlemmer, hvor også den
ovenstående administrerende direktør Jørgen Vig Knudstrup sidder.58 Til sidst har LEGO et ”Corporate
Management”, som er delt op i 21 underkategorier med hver deres manager. 59
Menneskelige ressourcer
LEGO havde aldrig opnået den succes, som de har på nuværende tidspunkt, hvis ikke det havde været
for deres dygtige medarbejdere. LEGO går meget op i, at deres medarbejder trives og er tilfredse med
at gå på arbejde. Ligeledes er det vigtigt for LEGO, at det er sikkert for deres medarbejdere at gå på
arbejde, så de kan vende sikkert hjem til deres familier efter en inspirerende dag på arbejdet. 60
Ud fra ledelsesberetninger i årsrapporterne fra de sidste 5 år fremgår det, at medarbejdernes høje
kompetenceniveau er af afgørende betydning for LEGO koncernens fortsatte succes. LEGO har derfor
stor fokus på medarbejdernes kompetencer og udvikling. Alle medarbejdere, både nye som gamle i
LEGO koncernen, er derfor omfattet af et ”Performance Management Program”, hvor det sikres, at de
mål som der sættes for medarbejderne hænger sammen med virksomhedens overordnede mål. Dette
er også med til at sikre, at medarbejderne har en forståelse for virksomhedens formål, værdier og
strategiske retning.
Produkt- og teknologiudvikling
Specielt ordet ”produktudvikling” er noget, som står øverst på listerne ved LEGO. En af grundene til
LEGO’s store succes og det ene rekordregnskab efter det andet skyldes, at de er innovative og gode til
http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/management/board
http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/management/management-board
59 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/management/corporate-management
60 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/responsibility/employees
57
58
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produktudvikling. Ifølge LEGO selv udgør ny lanceringer ca. 60 % af deres salg hvert år. 61 Ud fra denne
oplysning bekræftes det også, at LEGO befinder sig på det marked der hedder monopolistisk
konkurrence, hvor det gælder om at være innovative for hele tiden at kunne øge sin indtjening i
forhold til konkurrenterne. Ligeledes har LEGO været gode til at udvikle produkter, som passer ind på
de forskellige markeder og kulturer.
Igennem de sidste år har der været en rivende udvikling ved LEGO og det er tydeligt, at der hele tiden
bliver satset på nye produkter og teknologier for at tiltrække flere kunder.
Indkøb og forsyninger
Indkøb og forsyninger er en vigtig del af LEGO’s værdikæde, når de driver en produktionsvirksomhed,
idet der ikke kan produceres noget, hvis ikke der bliver indkøbt råvarer. Det er vigtigt, at
kommunikationen og samspillet mellem legoindkøb, legoproduktion og legosalg fungerer optimalt, da
man herved undgår misforståelser, da det bl.a. kan medvirke til forsinkelser, fejlproduktioner og dårlig
service.

7.6.3.

DELKONKLUSION PORTERS VÆRDIKÆDEMODEL

Analysen af LEGO’s værdikæde viser overordnet set, at LEGO har styr på deres virksomhed lige fra
råmaterialet kommer ind til servicen efter salg. Et sted hvor LEGO virkelig viser sin styrke, er deres
analyse af de forskellige markeder og dermed placeringen af deres fabrikker rundt om i verden.
Specielt i Asien har de fundet ud af, at der er potentiale og derfor er en ny fabrik på vej i Kina, som skal
stå klar i år 2017.
Der er mange muligheder for markedsføring i dag og LEGO har selvfølgelig også markedsføring
alverdens steder. Deres sidste nye tiltag er en film omkring deres virksomhed. Indirekte er det med til
at promovere virksomheden yderligere rundt om i verden og så kan de endda tjene penge på reklame
samtidig.
En stor del af LEGO’s succes skal findes ved ledelsen og deres direktør Jørgen Vig Knudstorp. Han har
sammen med én ellers stor organisation været en af de vigtigste årsager til, at LEGO er kommet ud med
det ene rekordregnskab efter det andet siden år 2004. Dette skyldes, at hans koncept omkring at LEGO
skal holde sig til det, som de er gode til, altså selve legoklodsen, har vist sig at holde stik.
Medarbejderne er også en vigtig del af LEGO’s værdikæde, idet de er med til at udvikle og producere
LEGO’s produkter. De er altså med til at skabe værdien for kunderne og uden medarbejderne havde
LEGO ikke været den store og succesrige virksomhed, som de er i dag. LEGO går derfor meget op i
medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling.
I dag udnytter LEGO sin position og image ved hele tiden at forny sig med nye produktlinjer. Som
nævnt tidligere kommer omkring 60 % af deres salg fra ny lanceringer. Dette er absolut medvirkende
til den store indtjening og stærke markedsposition, som LEGO har i dag.

61

http://www.lego.com/da-DK/aboutus/news-room/2013/february/annual-result-2012
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7.7. PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING
Når man ser på LEGO, som ud fra vores analyser har haft meget vækst de seneste 10 år trods
finanskrisen, så bliver udfordringen at belyse, hvordan LEGO skal forsætte denne positive udvikling.
Hvis man ser overordnet på det, så vil der som regel være gode år og mindre gode år i en virksomhed.
Det er ikke sikkert et ”dårligt” år er ensbetydende med underskud, men det kan være det er en
tilbagegang i forhold til forgangne år. I LEGO’s perspektiv har de formået at få omsætningen til at vokse
hvert år siden år 2004 også igennem finanskrisen.
For at se på hvordan LEGO fremadrettet kan opnå yderligere økonomisk vækst, vil vi nedenfor foretage
en pris- og mængdeoptimering ved at tage udgangspunkt i en ny produktlinje, som LEGO lancerede i
marts måned. LEGO’s nye produktlinje, som primært henvender sig til piger, hedder LEGO Elves.
Vi har tidligere været inde på, at LEGO formår at produktdifferentiere sig og på den måde skabe
præferencer for deres produkter. Det samme gør sig gældende med produktlinjen LEGO Elves. LEGO
har før i tiden primært henvendt deres produkter til drenge, men de seneste år har LEGO udvidet deres
produktsortiment, så det også henvender sig til piger. Dette har de gjort for at få legoklodsen ind i
pigeuniverser. Fælles for stort set alle LEGO’s produktlinjer har tidligere været, og det gælder både til
drenge og piger, at det har været et univers opbygget omkring en serie, som har været virkelighedstro.
Med andre ord produktlinjer som børn kan relatere til virkeligheden. LEGO Elves er et godt eksempel
på en produktlinje, som er nytænkende og differentierende i forhold til deres tidligere produkter, idet
denne produktlinje er opbygget omkring et fantasiunivers.
For at gøre en optimereringsproces mulig har vi valgt at tage udgangspunkt i et specifikt produkt fra
produktlinjen LEGO Elves. Dette produkt er ”LEGO Elves, Aira’s kreative værksted”.62 Her har vi valgt
at optimere produktet ud fra en antagelse om, at LEGO arbejder under markeds- og
konkurrenceformen monopolistisk konkurrence grundet antallet af udbydere på markedet og
forbrugernes præferencer for LEGO’s produkter. Pris- og mængdeoptimeringen vil som tidligere nævnt
tage udgangspunkt i det danske og det kinesiske marked.
Ud fra den konkrete markedspris, som vi har fundet på LEGO’s hjemmeside, vil vi komme med et
kvalificeret bud på, hvordan prisafsætningsfunktion på henholdsvis det danske og kinesiske marked vil
være.

62

http://www.lego.com/da-dk/elves/products/41071-airas-creative-workshop
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7.7.1.

OPTIMAL PRIS OG MÆNGDE PÅ DET DANSKE MARKED

I forhold til optimering af LEGO Elves så har LEGO masser af erfaring fra tidligere og lignende
produktlinjer, men dette har vi ikke kendskab til. Derfor har vi via en fiktiv markedsundersøgelse
fundet frem til følgende prisafsætningsfunktion:

𝑃

=

−0,0002𝑚 + 170

Vi har desværre ikke mulighed for at vide, hvilke variable omkostninger LEGO har i forbindelse med
produktionen af den nye produktlinje LEGO Elves herunder eksempelvis omstillingsomkostninger til
produktionsapparatet, råvarer, materialer, indpakning mm. Vi vurderer dog, at
omstillingsomkostningerne til produktionsapparatet ikke er så voldsomme, da de har stor erfaring
med dette fra tidligere produktlinjer. Det har desuden heller ikke været muligt at finde oplysninger om,
hvor meget omkostningerne til råvaremateriale mv. udgør til produktionen af LEGO Elves. På LEGO’s
egen webshop kan vi dog se, at netprisen for LEGO Elves, Aira’s kreative værksted er 99,95 DKK.63
Ud fra disse betragtninger vil vi vurdere, at de variable omkostninger på et produkt som dette må
udgøre 30,00 DKK pr. enhed. Da vi som tidligere nævnt ikke har adgang til mere konkret information,
antager vi, at GROMK er lig med de variable omkostninger.

𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

=

30,00

Ud fra den prisafsætningsfunktion vi har fundet frem til via den fiktive markedsundersøgelse samt de
konstante grænseomkostninger, vil vi beregne den optimale pris og mængde for LEGO Elves, Aira’s
kreative værksted på det danske marked.

𝑃

=

−0,0002𝑚 + 170

⇓
𝑜𝑚𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑚

=

−0,0002𝑚2 + 170

⇓
𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

=

−0,0004𝑚 + 170

⇓
𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

=

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

⇓
30,00

=

−0,0004𝑚 + 170

⇓
140,00

=

0,0004𝑚

⇓

63
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𝑚

=

140
0,0004

⇓
𝑚

=

350.000

For at finde den optimale pris på det danske marked sætter man den beregnede optimale mængde ind
i prisafsætningsfunktionen.

𝑃

=

−0,0002 ∙ 350.000 + 170

⇓
𝑃

=

100,00 𝐷𝐾𝐾.

Ud fra ovenstående beregninger kan det konkluderes, at den optimale afsætningsmængde af LEGO
Elves, Aira’s kreative værksted til det danske marked vil være 350.000 stk. til en pris på 100,00 DKK
pr. stk., hvilket også er den pris, som LEGO angiver på deres hjemmeside.
Vi mener ikke, at det vil give nogen mening at konstruere en prisafsætningsfunktion, som afviger fra
den pris, LEGO selv har fastsat, idet LEGO alt andet lige har de bedste forudsætninger for at fastsætte
prisen på deres produkter. Nedenfor følger en grafisk visning af ovenstående beregninger:

Figur 14: Optimal pris og mængde for LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det danske marked.
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På baggrund af beregninger af den optimale pris og mængde for LEGO Elves, Aira’s kreative værksted
på det danske marked kan der nu beregnes et dækningsbidrag, hvilket er gjort nedenfor.

Omsætning

:

350.000 stk. * 100,00 DKK

=

35.000.000,00 DKK

Variable omkostninger

:

350.000 stk. * 30,00 DKK

=

10.500.000,00 DKK

Dækningsbidrag

:

=

24.500.000,00 DKK

Ud fra ovenstående pris- og mængdeoptimering af LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det danske
marked kan det konkluderes, at LEGO vil opnå et dækningsbidrag på 24,5 mio. DKK.

7.7.2.

OPTIMAL PRIS OG MÆNGDE PÅ DET KINESISKE MARKED

LEGO er et kendt og stærkt brand i hele verden og de er i skrivende stund blevet kåret til verdens mest
værdifulde brand og har netop fået ca. 3 minutters tv-tid ved Oscar showet.64 Denne eksponering af
LEGO-brandet betyder, at der stort set ikke findes nogle i verden som ikke ved, hvad LEGO er. Samtidig
giver det LEGO uanede muligheder for at afsætte deres produkter i hele verden.
Et marked som har stort potentiale for LEGO, i forhold til at opnå yderligere økonomisk vækst, er Kina.
Kina er en af de hurtigst voksende økonomier i verden og samtidig har de en af verdens største
middelklasser, hvilket er en stor mulighed for LEGO. Befolkningen i Kina går meget op i at vise deres
status bl.a. via luksuriøse og kendte mærkevarer. Jo flere måder kineserne kan vise de har penge på, jo
bedre. Dette er en stor mulighed for LEGO, idet det kan øge deres afsætningsmuligheder, såfremt de
kan overbevise kineserne om, at deres produkter er statusfremmende. Dette kan eksempelvis gøres
ved hjælp af markedsføring. Ligeledes kan det være med til at nedbringe de ellers mange
legetøjskopier af LEGO65, da kopivarer ikke er statusfremmende.
Ved beregning af indførelsen af LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det kinesiske marked har vi,
ligesom tidligere, ikke haft adgang til konkret information, som kunne give os den præcise
prisafsætningsfunktion.
Ud fra betragtningen om at kineserne gerne vil vise deres status, vil vi vurdere, at det er muligt for
LEGO at sælge LEGO Elves, Aira’s kreative værksted og andre produkter dyrere på det kinesiske
marked, hvilket leder os frem til følgende prisafsætningsfunktion:

𝑃

64
65

=

−0,00025𝑚 + 250

http://www.business.dk/detailhandel/lego-sejrede-ved-oscar-show-uden-at-vinde-en-oscar
http://www.business.dk/detailhandel/lego-trodser-kinas-mange-legetoejskopier
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Produktionen af LEGO Elves, Aira’s kreative værksted bliver foretaget på fabrikken i Billund. Vi
antager, at fabrikken i Billund er omfattet af en kapacitetsbegrænsning på 500.000 enheder som kan
produceres til 30,00 DKK pr. stk. Vi forventer dog ikke at afsætte mere end 500.000 stk. til det
kinesiske marked, derfor er GROMK og dermed de variable omkostninger stadig 30,00 DKK pr. stk.

𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

=

30,00

Ud fra disse to funktioner kan vi nu beregne den optimale pris og mængde på det kinesiske marked for
LEGO Elves, Aira’s kreative værksted.

𝑃

=

−0,00025𝑚 + 250

⇓
𝑜𝑚𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑚

=

−0,0005𝑚2 + 250

⇓
𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

=

−0,0005𝑚 + 250

⇓
𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

=

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

⇓
30,00

=

−0,0005𝑚 + 250

⇓
220,00

=

0,0005𝑚

⇓
𝑚

=

220
0,0005

⇓
𝑚

=

440.000

Ovenstående beregninger viser, at der kan afsættes 440.000 enheder på det kinesiske marked, hvilket
er ca. 25 % mere end på det danske marked. Afsætningsmængden i Kina er større end i Danmark men
relativ lav set ud fra befolkningens størrelse i Kina kontra Danmark.

For at finde den optimale pris på det kinesiske marked sætter man den beregnede optimale mængde
ind i prisafsætningsfunktionen.

𝑃

=

−0,00025 ∙ 440.000 + 250

⇓
𝑃
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Ud fra de ovenstående beregninger kan det konkluderes, at den optimale afsætningsmængde af LEGO
Elves, Aira’s kreative værksted til det kinesiske marked vil være 440.000 stk. til en pris på 140,00 DKK
pr. stk. Vi kan endvidere konkludere, ud fra de fiktive markedsundersøgelser og de dertilhørende
prisafsætningsfunktioner, at LEGO, som forventet, kan sælge mere på det kinesiske marked til en
højere pris, hvilket giver nedenstående dækningsbidrag:

Omsætning

:

440.000 stk. * 140,00 DKK

=

61.600.000,00 DKK

Variable omkostninger

:

440.000 stk. * 30,00 DKK

=

13.200.000,00 DKK

Dækningsbidrag

:

=

48.400.000,00 DKK

Såfremt LEGO vælger at lancere LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det kinesiske marked, kan vi
ud fra ovenstående pris- og mængdeoptimering på det kinesiske marked konkludere, at LEGO vil opnå
et dækningsbidrag på 48,4 mio. DKK.
Ligesom ved det danske marked har vi nedenfor også en grafisk fremstilling af ovenstående
beregninger for det kinesiske marked.

Figur 15: Optimal pris og mængde for LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det kinesiske marked.
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7.7.3.

PRISDIFFERENTIERING

I de to forgående afsnit har vi set på, hvordan den optimale situation så ud, hvis LEGO sælger LEGO
Elves, Aira’s kreative værksted til enten det danske eller det kinesiske marked. I dette afsnit vil vi nu
undersøge, om LEGO kan opretholde en prisdifferentiering, hvis de sælger LEGO Elves, Aira’s kreative
værksted på begge markeder.
Der findes tre betingelser for at der må anvendes prisdifferentiering på to forskellige markeder. Disse
betingelser er følgende:66
1.

Markederne skal kunne holdes adskilt.

2.

Markederne skal have forskellig priselasticitet.

3.

Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i
priselasticitet.

Den første forudsætning for at prisdifferentiere den samme vare på to markeder er, at de to markeder
kan adskilles. I dette tilfælde vil det være det danske og det kinesiske marked. Det betyder blandt
andet, at det ikke må være ulovligt altså diskriminerende at differentiere prisen, hvilket det ikke er i
LEGO’s tilfælde mellem Kina og Danmark.
Den anden forudsætning med hensyn til at markederne skal have forskellig priselasticitet, kan vi også
konkludere er opfyldt, idet de to markeder har forskelligt skæringspunkt med prisaksen, hvilket
fremgår af de grafiske fremstillinger i figur 14 og figur 15.
Den tredje og sidste forudsætning for at anvende prisdifferentiering går ud på, at konkurrenterne ikke
må kunne stille sig i vejen, hvilket vil sige, at de kan nedjustere prisen på det samme produkt. Dette
bliver dog ikke aktuelt i denne situation, da der er tale om en helt ny produktlinje fra LEGO. Den eneste
trussel LEGO vil have, er billige kopivarer, men som tidligere nævnt har kineserne en stor trang til at
vise status, hvilket ikke vises igennem kopivarer. Ser man på det danske marked, så kommer
kopivarerne sjældent ud på markedet grundet streng lovgivning omkring salg af kopivarer. Dog vil
man aldrig kunne undgå kopivarer helt, hvilket selvfølgelig er en trussel for LEGO afsætnings- og
omsætningsmæssigt.
Ud fra ovenstående betragtninger mener vi, at LEGO kan anvende prisdifferentiering på de to
markeder, da der ikke umiddelbart er nogen hindringer, som kan stille sig i vejen for den lidt højere
pris på det kinesiske marked. Den lidt højere pris på det kinesiske marked kan forsvares med en
forventet højere efterspørgsel samt højere administrationsomkostninger ved salg og logistik til Kina.

66

Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. udgave 2008 – side 340.
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Når man skal finde den optimale kombination af pris og mængde i forbindelse med prisdifferentiering,
så forgår det på den måde, at man lægger de to grænseomsætningsfunktioner sammen. Det vil sige, at
man foretager vandret addition, hvilket foregår på følgende måde:

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆1

=

−0,0004𝑚 + 170

⇔

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆1

=

−

1
𝑚 + 170
2500

⇓

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆2

=

−0,0005𝑚 + 250

⇔

𝑚1

=

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆2

=

−2500𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 425.000

−

1
𝑚 + 250
2000

⇓
𝑚2

=

−2000𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 500.000

𝑚1

=

−2500𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 425.000

𝑚2

=

−2000𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 500.000

𝑚 = 𝑚1 + 𝑚2

=

−4500𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 925.000

Når de to GROMS funktioner er lagt sammen, skal man finde den nye fælles GROMS funktion, hvilket er
vist nedenfor:

𝑚

=

−4500𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 + 925.000

⇓
4500𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

=

−𝑚 + 925.000

⇓
4500
𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆
4500

=

−

1
925.000
𝑚+
4500
4500

⇓
𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆𝑓
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For at finde de optimale mængder og de to optimale priser beregnes først GROMS for den optimale
mængde, som nedenfor er beregnet til 790.000 stk.. Opgaven består nu i at belyse, hvordan LEGO
fordeler afsætningen bedst, når de har en kapacitetsbegrænsning på 500.000 enheder om året.

𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆𝑓

=

𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

⇓
−0,00022𝑚 + 205,55

=

30,00

⇓
𝑚

=

790.000

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 𝑣. 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟æ𝑛𝑠𝑒 𝑝å 500.000 𝑠𝑡𝑘.

=

−0,00022 ∗ 500.000 + 205,5

⇓
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆

=

94,44 𝐷𝐾𝐾 𝑝𝑟. 𝑠𝑡𝑘.

Ovenstående beregning viser, at GROMS ved en kapacitetsgrænse på 500.000 enheder vil være 94,44
DKK. Det gør, at vi nu kan beregne de to optimale priser og på den måde finde ud af, om det kan betale
sig for LEGO, at sælge LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på begge markeder med den begrænsning,
som fabrikken i Billund har på 500.000 enheder eller om LEGO skal holde sig til det marked, som gav
det største dækningsbidrag – nemlig det kinesiske marked.
For at finde ud af om det kan betale sig for LEGO at sælge til begge markeder med prisdifferentiering,
sætter man den marginale GROMS ind i mængde- og prisfunktionerne, som hører til de to forskellige
markeder.

LEGO Elves på det danske marked

Aalborg Universitet | HD 1. del

LEGO Elves på det kinesiske marked

Afgangsprojekt

Side 44

Det er nu muligt ud fra ovenstående beregninger, at beregne det dækningsbidrag, som LEGO vil opnå,
hvis de sælger LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på begge markeder med prisdifferentiering.

Omsætning


LEGO Elves på det danske marked

:

188.889 stk. * 132,22 DKK

=

24.975.308,64 DKK



LEGO Elves på det kinesiske marked

:

311.111 stk. * 172,22 DKK

=

53.580.246,91 DKK

=

78.555.555,55 DKK

=

15.000.000,00 DKK

=

63.555.555,55 DKK

Variable omkostninger

:

Dækningsbidrag

:

500.000 stk. * 30,00 DKK

Ud fra ovenstående dækningsbidrag kan vi konkludere, at det vil være mest rentabelt for LEGO, at
producere 500.000 enheder, som også er kapacitetsbegrænsningen og afsætte dem til forskellig pris på
det danske og kinesiske marked.
Nedenfor ses en grafisk fremstilling af ovenstående for det danske og kinesiske marked med
prisdifferentiering.

Figur 16: Optimal pris og mængde for LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på begge markeder med
prisdifferentiering.
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Man kunne også beregne den optimale pris og mængde med samme pris til begge markeder, såfremt
LEGO ikke kan anvende prisdifferentiering. Vi har dog valgt at se bort fra denne mulighed, da vi mener,
at LEGO er i stand til at adskille markederne bl.a. pga. den store geografiske forskel. Derudover har
LEGO en form for monopol på produktlinjen LEGO Elves, da det kun er dem, som udbyder dette
specifikke produkt. For at anvende prisdifferentiering må det heller ikke være muligt at overføre varer
mellem markederne, da dette vil være parallelimport og ulovligt. Vi anser ikke dette som en mulighed
og dermed kan prisdifferentieringen opretholdes. Dernæst skal markederne have forskellig
priselasticitet, hvilket vi også har analyseret os frem til er tilfældet.

7.7.4.

DELKONKLUSION PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING

Ud fra ovenstående pris- og mængdeoptimering af produktet LEGO Elves, Aira’s kreative værksted kan
det konkluderes, at LEGO vil opnå det største dækningsbidrag, hvis de sælger produktet til både det
danske og kinesiske marked med prisdifferentiering. Vi mener, som tidligere nævnt, at betingelserne
for at anvende prisdifferentiering er til stede. LEGO bør derfor benytte denne prisstrategi i jagten på at
opnå yderligere økonomisk vækst.
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7.8. SWOT-ANALYSE
I dette afsnit vil vi udarbejde en SWOT-analyse, hvor vi samler op på de andre analysemodeller, som vi
har været igennem i projektet. Formålet med SWOT-analysen er, at belyse LEGO’s stærke og svage
sider samt muligheder og trusler. Nedenfor har vi opstillet et skema, som beskriver dette. Nogle af
punkterne vil blive uddybet under skemaet og andre punkter vil have en henvisning til tidligere i
projektet.

Stærke side

Svage sider



Velrenommeret firma.



Interne kulturforskelle.



Stærkt og kendt brand – jf. afsnit 7.2, 7.5
leverandører, 7.6.1 marketing og salg og
7.7.2.



Familieejet – jf. afsnit 7.5
konkurrencesituationen i branchen.





Kort levetid for de fleste produktlinjer.

God økonomi – jf. afsnit 7.1.





Strenge krav til medarbejderne.

Bevist om deres kernekompetence
legoklodsen – jf. afsnit 7.3, 7.4 og 7.5.



Samarbejdspartnere.



Forringet kapitaltilpasningsevne fra år
2009 til 2013 – jf. afsnit 7.1.3.



Unikt produkt med patent – jf. afsnit 7.5
leverandører.



God til fornyelse / produktudvikling – jf.
afsnit 7.3 og 7.6.2 produkt- og
teknologiudvikling.



Stærk ledelse.



Knowhow – jf. afsnit 7.5 nye
indtrængere.



Flere produktlinjer som i stigende grad
henvender sig til piger – jf. afsnit 7.7.



Nul tilbagekaldelser af produkter fra år
2010 til 2014 – jf. afsnit 7.6.1 produktion.

Muligheder

Trusler



Stigende befolkning i verden.



Konkurrenter – jf. afsnit 7.2.



Stor og stigende middelklasse i Kina – jf.
afsnit 7.7.2.



Miljøkontrol / miljøkrav.




Teknologi.

Teknologi – jf. 7.5 nye indtrængere +
substituerende produkter.



Kopivarer jf. afsnit 7.7.3.
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Stærke sider:


Velrenommeret firma
Ud fra regnskabsanalysen er vi kommet frem til, at LEGO har en rigtig sund, stærk og god
økonomi. Ligeledes er LEGO kendt langt de fleste steder i verden og respekteret af deres
konkurrenter, kunder og leverandører grundet deres stærke markedsposition.



Stærk ledelse
I 2004 da ejer og daværende administrerende direktør Kjeld Kirk Kristiansen valgte at
ansætte Jørgen Vig Knudstorp, som ny administrerende direktør, blev det startskuddet til en
ny og stærk ledelse, som har været medvirkende til LEGO’s nuværende succes. Jørgen Vig
Knudstorp genskabte og satte fokus på LEGO’s kernekompetence legoklodsen.

Svage sider:


Interne kulturforskelle
I en global virksomhed som LEGO må vi antage, at der er kulturforskelle, idet der er mange
medarbejdere med forskellige baggrunde, nationaliteter og kulturer. Der kan derfor opstå
misforståelser og udfordringer omkring dette i forhold til forståelse og samarbejde imellem
medarbejderne.



Kort levetid for de fleste produktlinjer
Som beskrevet i punkt 7.3 i PLC-kurven og boston modellen lancerer LEGO ofte nye
produktlinjer for at vedligeholde deres stærke position og ”malke” markedet, så længe det er
muligt. Når LEGO hele tiden skal lancere nye produktlinjer for at malke markedet, så skal de
altid bruge mange ressourcer på at produktudvikle.



Strenge krav til medarbejdere
De menneskelige ressourcer er som tidligere nævnt i afsnit 7.6.2 højt prioriteret og LEGO
stiller store krav til medarbejdernes kompetenceniveau. For at være medarbejder i LEGO
koncernen skal man være omfattet af et ”Performance Management Program”. Dette kan
bevirke, at ellers kompetente medarbejdere ikke vil arbejde ved LEGO, da programmet er et
krav.



Samarbejdspartnere
Det er en svag side for LEGO, hvis ikke de udvælger de rigtige samarbejdspartnere, idet det
kan skabe dårlig ry og omtale for LEGO. Som eksempel kan nævnes en situation, hvor LEGO er
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blevet anklaget af Greenpeace for at være med til at ødelægge den arktiske natur pga. et
samarbejde med olieselskabet Shell.67 Dette skabte dårlig omtale.

Muligheder:


Stigende befolkning
Ifølge prognoser fra hjemmesiden www.udviklingstal.um.dk så stiger verdens befolkning de
næste mange år, hvilket er en mulighed for LEGO. En større befolkning i verden er nemlig
ensbetydende med flere potentielle kunder.



Teknologi
I dag lever vi i en verden, hvor teknologien bliver mere og mere moderne. Dette er en
mulighed for LEGO, hvis de evt. kan udvikle produkter, hvor den ny moderne teknologi indgår.
Dette kan eksempelvis være i form af spil til spillekonsoller.

Trusler


Miljøkontrol / miljøkrav
En trussel for LEGO vil være stigende miljøkontroller og miljøkrav. Ved indførsel af nye regler
kan det bevirke, at LEGO må tilpasse deres produktion for at leve op til miljøkravene. Dette
kan bl.a. medføre flere omkostninger.

7.8.1.

DELKONKLUSION SWOT-ANALYSE

Ud fra ovenstående SWOT-analyse hvor vi har samlet op på LEGO’s stærke og svage sider samt
muligheder og trusler på baggrund af hele projektet, kan det konkluderes, at LEGO har rigtig mange
stærke sider. De er en virksomhed, som har styr på deres egne styrker og værdier, men det er også en
af årsagerne til, at de er en succesfuld virksomhed, som skaber gode resultater. De har selvfølgelig også
nogle svage sider men ikke nogen af særlig betydning. Under svage sider nævnte vi, at deres
produktlinjer har kort levetid, hvilket nok er deres største svage side, da de hele tiden skal være
innovative og bruge mange ressourcer på dette. Til gengæld er det også det, som LEGO er rigtig gode
til. De er gode til at produktudvikle og lancere nye produktlinjer, så forbrugerne aldrig bliver mættet.
I forhold til muligheder så må en stigende befolkning i verden være den største mulighed, da det giver
LEGO mulighed for at øge deres afsætningsmuligheder og markedsandele, men det kræver, at de er
gode til at promovere sig selv. Konkurrenterne og teknologien må antages at være LEGO’s største
trusler, så det er vigtigt, at de hele tiden holder øje med, hvad der sker i branchen, så de kan følge med
udviklingen og gøre sig konkurrencedygtige.
67
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8. KONKLUSION
Dette afgangsprojekt har vi valgt skulle omhandle LEGO og mere konkret, hvordan de har klaret sig
igennem finanskrisen.

Vi har arbejdet med denne problemstilling ud fra denne problemformulering:
Hvad har LEGO gjort for at håndtere finanskrisen og hvordan skal de
agere fremadrettet for at opnå yderligere økonomisk vækst?

Til at starte med udarbejdede vi en regnskabsanalyse over LEGO for at se på, hvordan de økonomisk
har klaret sig igennem finanskrisen. Ud fra denne analyse kan vi konkludere, at LEGO har klaret sig
rigtig godt. De har i analyseperioden fremvist det ene rekordregnskab efter det andet, hvilket bl.a.
skyldes en forbedret indtjeningsevne herunder en kraftige stigning i nettoomsætningen. Den kraftige
stigning i nettoomsætningen skyldes bl.a. at LEGO er gode til at produktdifferentiere sig og skabe
præferencer for deres produkter, hvilket er en vigtig handlingsparameter indenfor markeds- og
konkurrenceformen monopolistisk konkurrence, som LEGO arbejder under.

Grundlæggende kan man sige, at det som har gjort, at LEGO er kommet godt igennem finanskrisen er,
at de har været igennem en kriseperiode allerede inden finanskrisen indtraf, hvor de var tvunget til at
omstille sig. I den forbindelse besluttede LEGO’s administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp, at
LEGO skulle vende tilbage til at fokusere på deres kernekompetence, legoklodsen. Dermed var LEGO
bedre rustet til at komme igennem finanskrisen, da de allerede inden finanskrisen havde fokus på det,
som de er gode til. De skulle altså ikke først til at omstille sig efter finanskrisen indtraf.
LEGO’s stærke side i forhold til deres kernekompetence er, at de formår at malke markedet ved hele
tiden at sammensætte legoklodsen på nye måder i nye universer. Dermed bliver kunderne aldrig
mættet.

Når vi overordnet set skal kigge på LEGO, så er de en virksomhed der har et stærkt og kendt brand. De
befinder sig i en branche, hvor de står stærkt overfor deres leverandører, samarbejdspartnere og
konkurrenter. De har et unikt produkt, som de formår at udnytte og det gør dem konkurrencedygtige i
forhold til deres nuværende og evt. nye konkurrenter. I forhold til deres værdikæde så har de også en
del styrker. Deres største styrke må antages at være deres evne til at være innovative både indenfor
produktudvikling men også i forhold til markedsudvikling, hvor sidste nye tiltag er en ny fabrik i Kina,
da det er et land, hvor der er stort vækstpotentiale for LEGO.

I forhold til at se på hvad LEGO fremadrettet skal gøre for at opnå yderlige økonomisk vækst, er vores
anbefaling, at de fortsætter med at fokusere på deres kernekompetence legoklodsen. De skal afsætte
deres produkter på nuværende og nye markeder og dermed anvende vækststrategierne
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markedsindtrængning og markedsudvikling. Såfremt LEGO kan holde deres markeder adskilt, så skal
de sælge deres produkter på markederne ved anvendelse af prisdifferentiering, da det er den strategi,
som ofte vil medføre det største dækningsbidrag. Et godt eksempel på dette er lanceringen af deres nye
produktlinje LEGO Elves, hvor vores beregninger har vist, at LEGO opnår mest vækst ved at afsætte
produktet LEGO Elves, Aira’s kreative værksted på det danske og kinesiske marked med
prisdifferentiering, da det gav det største dækningsbidrag.
Vi anser LEGO’s største vækstpotentiale på nuværende tidspunkt for at være geografisk
markedsudvikling, hvor Kina selvfølgelig har masser af potentiale grundet en stor befolkning og
voksende økonomi.

9. PERSPEKTIVERING
Man kan drive virksomhed på mange forskellige måder. Det kan derfor godt være svært for en
administrerende direktør at vælge retning i forhold til, hvad man skal satse og fokusere på. Specielt
hvis man er havnet i en krisesituation, hvor det går dårligt økonomisk set og alt virker håbløst. Her er
det vigtigt, at man ikke handler i panik, men derimod stopper op og finder ud af, hvad det egentlig er
ens virksomhed er god til. Man skal altså med andre ord finde ud af, hvad virksomhedens
kernekompetencer er, så man fremadrettet kan fokusere på det. Kun når man har styr på ens egne
styrker og værdier kan man skabe resultater.
LEGO er et godt eksempel på ovenstående, idet de tilbage i 2004 da de var i krise stoppede op og fandt
ud af, hvad de er gode til. Det har de efterfølgende satset og fokuseret på og det har skabt rigtig gode
resultater for dem. Derudover har det også styrket dem til at klare sig godt igennem finanskrisen, da
hele verden blev mødt af denne.
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