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1. Indledning 

Dette er det afsluttende eksamensprojekt på HD1. Det overordnede tema for eksamensprojektet er ”vejen 

ud af krisen”. 

Vi har valgt at skrive om virksomheden LEGO, som har været i økonomisk krise omkring år 2003-2004. 

Det er cirka 9 år siden at LEGO viste tegn på at komme ud af deres økonomiske krise. Alligevel har vi valgt at 

skrive om LEGO, da virksomheden stadig står over for strategiske udfordringer og muligheder i dag. 

Disse udfordringer er ikke nødvendigvis af samme karakter som de var under deres økonomiske krise, men 

har i højere grad fokus på at fastholde deres stærke position på markedet og efterkomme deres vision og 

mission. 

Vores undren går derfor på produktets umiddelbare gennemslagskraft og hvordan dette har skabt historien 

om LEGO.  

 

1.1 Problemstilling og problemformulering  

LEGO er efter en tidligere krise på vej frem. Med gode regnskaber de sidste par år er spørgsmålet hvorfra og 

hvordan en fortsat vækst skal komme. 

BRIK-landene er potentielle nye markeder, hvor store befolkningstal og stigende levefod gør markedet 

interessant for virksomheder som LEGO. 

Især Kina er interessant for LEGO, med den centrale placering i Asien, høje økonomiske vækst og store 

potentielle kundemasse.  

Derfor vil vi undersøge og søge svar på følgende: 

 Hvilke markeds- og konkurrencemæssige udfordringer står LEGO overfor efter finans- og 

gældskrisen?   

 Med specifikt fokus på Kina: hvordan kan LEGO opretholde vækst i fremtiden og hvilke specifikke 

tiltag kan understøtte dette? 
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1.2 Afgrænsning og ramme 

Projektet afgrænses til at omhandle LEGOs mulige og fremtidige virke i Kina. Herunder hvordan produktet 

har muligheder for fortsat markedspenetration. En undersøgelse af andre markeder – herunder det også 

voksende marked i blandt andet Amerika er ikke medtaget i denne sammenhæng. 

Projektet antager, ceteris paribus, at LEGO har den nødvendige kapital – både vidensmæssigt og økonomisk, 

til eventuelt at gennemføre de i opgaven foreslåede initiativer. Det bemærkes i øvrigt, som det også er 

angivet steder i projektet, at LEGOs omsætning og overskud de sidste år har været ’sund’. 

LEGOs produkt kan forstås på mange måder, da LEGO har mange produkter, og disse produkter samtidig kan 

findes på forskellige abstraktionsniveauer; eksempelvis fysisk produkt, serviceprodukt, oplevelsesprodukt og 

brand som produkt. Som udgangspunkt forstås i dette projekt LEGOs produkt som værende LEGO-klodsen – 

eventuelt i sæt – eller som deres hele system af byggeklodser. Andre steder er nævnt, at LEGO som brand 

også er et produkt. Dette er de to fortolkninger af produktet som bruges i projektet. Dette gøres også for at 

afgrænse og opsætte modsætningen mod udviklingen i højteknologisk legetøj. Vi er bevidste om, at LEGO 

selv agerer på området, om end i mindre grad, via eksempelvis LEGO-Mindstorm. Dette antager vi er en del 

af LEGOs nuværende udvikling og innovation. 

 

1.2 Metode 

Det er essentielt at opgaven analyserer virksomheden LEGO, produktet(erne) LEGO producerer og i hvilket 

marked LEGO agerer. 

Vi har derfor valgt at starte med analyser af netop disse 3 områder.  

Vi vil bruge deduktive metoder via teorier fra undervisning og lærerbøger og samtidig supplere med induktive 

data, som vi finder og behandler fra forskellige kilder. Der vil dog være tale om datakilder forankret i 

sekundære kilder, både interne og eksterne. 

Der vil som udgangspunkt i selve analysedelen bruges deduktive teorier og modeller, som forklarer hvordan 

sammenhængene er. Med andre ord, vil vi gennem modeller og teorier belyse virksomheden, produkter(ne) 

og markedet gennem tilegnede teorier og modeller.  
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Helt specifik vil vi i de interne analyser bruge værdikædebegrebet til analysering af LEGOs kompetencer, PLC-

kurven til at illustrere LEGOs vækstpotentiale og derudover kigge på hvordan innovation bliver en del af LEGO 

– både internt og eksternt. 

Til de eksterne analyser vil vi gøre brug af PESTEL-analysen til forståelsen af omverdenen, Porters five forces 

til belysning af konkurrencesituationen samt Hofstedes kulturdimensioner til forståelse af LEGOs 

penetreringsmulighed på det kinesiske marked baseret på kulturelle værdier. 

Derudover laver vi makroøkonomiske betragtninger samt markedsanalyse for at fastslå hvor attraktivt det 

kinesiske marked er ud fra makroøkonomiske prognoser og erhvervsøkonomiske synspunkter. 

Det er vores hensigt, at kombinationen mellem deduktive teoretiske modeller og en mere induktiv 

databehandling af indsamlet data, vil kunne give et bredt og nuanceret billede af LEGO og LEGOs omverden. 

Dermed kan virksomhedens strategiske muligheder anskueliggøres. Efterfølgende har vi til hensigt at 

kommet med løsningsforslag til disse. 

De enkelte modeller og analyser vil blive præsenteret og forklaret nærmere i de respektive afsnit hvor de 

anvendes. Dog skal det nævnes, at tilgangen til opgaven er, først at lave strategiske analyser af virksomheden, 

produktet(erne) og markedet, for derefter at sammenfatte de generelle udfordringer virksomheden har. 

Dette gøres ved hjælp af en SWOT- og efterfølgende TOWS-analyse, som dermed binder opgavens teoretiske 

del sammen med de efterfølgende cases. 

I afsnittet med cases, vil vi med kendte beregningsmodeller komme med forslag til den videre udvikling for 

LEGO. Da vi ikke har adgang til interne regnskaber, vil sådanne beregninger basere sig på realistiske men 

opdigtede tal – hvilket igen fordrer en opdigtet case bag disse tal. Disse opdigtede cases vil dog have afsæt i 

virkeligheden, så vidt det er muligt, fra sekundære kilder. 

Vi vil derfor i opgaven opstille beregninger, både inden for prisoptimering, investering og finansiering for at 

komme med løsningsforslag til eventuelle strategiske initiativer. 

2. Virksomhedspræsentation  

’Leg godt’, det er stamcellen som har udformet den danske virksomhed til det den er, og som i dag 

kendetegnes som LEGO. Ideen om at lege godt blev fundet på at stifteren og tømremesteren Ole Kirk 

Christiansen i 1934 i Billund, hvor han stiftede virksomheden der som udgangspunkt beskæftigede 10 

personer (Robertson, 2013, s. 28). Som tømrer overførte han sin håndværksmæssige kunnen til at fremstille 
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legetøj af træ i diverse former og designs. Virksomheden blev først introduceret for nye forandringer for 

alvor, da den første plaststøbemaskine blev købt i 1948. Virksomhedens massive udvikling tager udspring 

allerede fra midten af 1950erne, hvor sønnen Godtfred Kirk Christiansen bliver direktør, og hvor produkter 

og design løbende forbedres og lanceres.  

I 1962 tages det første helt store skridt mod at komme på verdensmarkedet, hvor LEGO bliver etableret med 

butikker og produktionssteder. På daværende tidspunkt var medarbejderantallet i Billund steget til 600 

personer. Endvidere åbnede det første LEGOLAND i 1968, og virksomheden begyndte gradvist at få mere 

succes med temaparker. Efterfølgende blev der flere temaparker samtidigt med, at produktsortimentet blev 

udviklet i takt med teknologien (LEGO, Tidslinje, u.d.).  

LEGO har siden lanceringen af klodsen haft succes med de produkter og legesæt, som er blevet udformet af 

dem. Igennem 80’erne og 90erne gennemgår virksomheden en stor udvikling og vinder store markedsandele 

og får slået sig ned som en af de mest seriøse og sunde legetøjsfabrikanter på verdensplan. LEGOs store 

vækst og succes gør at deres domæne begynder at dække over tøj, sko, ure, tasker med videre. Det styrker 

brandet, men har samtidigt den negative effekt, at fokus mistes fra klodsen, som egentligt er virksomheden 

kerneprodukt (LEGO, Tidslinje, u.d.).  

Resultatet af de mange nye veje, som LEGO havde begået sig ud på, mærkes negativt i begyndelsen af det 

nye årtusinde, og for alvor i 2003 og 2004, hvor gælden voksede og den hidtil ustoppelige succes ikke var til 

at opdrive længere. LEGO var kommet i knibe med store underskud i disse år og stod ikke til at overleve 2004, 

hvis der ikke blev rettet ind og handlet på situationen (Robertson, 2013).  

Det resulterede i, at der blev lavet en handleplan, massefyret, ansat talmænd og forretningsudviklere til at 

rette op på skaderne og finde tilbage til kernekompetencerne, som igen ville kunne få klodserne til at falde 

på plads. Sidenhen er det lykkedes i stor stil at få rettet op på de røde tal og stadigvæk formå at beholde en 

bred vifte af produkter. LEGO buldrer derud af med nye tiltag og produkter, som er kerneorienterede og tro 

mod deres mission og vision til dags dato. 

’Mission: 

"At inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden" 

Vores vigtigste formål er at inspirere og udvikle børn til at tænke kreativt, ræsonnere systematisk og udnytte 

deres potentiale for at skabe deres egen fremtid og dermed udnytte menneskets uendelige muligheder’. 

(LEGO, Vison og mission, u.d.) 
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’Vision: 

"At opfinde fremtidens leg" 

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at lege på, nye legematerialer og nye 

forretningsmodeller for leg ved hjælp af globalisering og digitalisering. Det handler ikke kun om produkter, 

men også om at realisere det menneskeligt mulige’. (LEGO, Vison og mission, u.d.) 

3. Interne analyser 

Vi vil nu lave interne analyser af LEGO. Vi vil analyserer virksomheden ved hjælp af værdikæde modellen, 

PLC-kurve modellen samt se på hvordan innovation bliver integreret som et produkt hos LEGO.  

3.1 Værdikæden i LEGO 

Værdikædebegrebet er et begreb, der prøver at anskueliggøre de samlede processer, der sammenhørende 

er værdiskabende. Det forstås således, at det er en kæde af ’sammenhørende værdiskabende aktiviteter’ 

(Lynggaard, 2008, s. 62). Der er samtidig tale om, at denne værdikæde har en værdiskabelse, der er til gavn 

for kunden – eller aktiviteter som kunderne værdsætter (Lynggaard, 2008, s. 393). 

I sin gængse forstand er LEGO en produktionsvirksomhed, der primært producerer små plastikklodser til 

legetøjsmarkedet.  

Følger man denne tankegang, kan følgende basale værdikæde opstilles: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 62) 

Der er med andre ord tale om en fundamental kæde, som fra leverandør af råmaterialer til slutproduktet til 

kunden gennemgår processer, der giver produktet merværdi for kunden. Ifølge Peter Lynggaard kan 

Leverandører  
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værdikæden også udvides til at omfatte logistiske processer – såfremt disse har indflydelse på en 

værdiforøgelse for kunden. Der kunne her være tale om rettidighed af leveringer med videre (Lynggaard, 

2008, s. 393). Især i forhold til leddet mellem producent og slutkunde – altså i dette tilfælde 

forhandler/detailledet, er der her tale om et særdeles vigtigt parametre, da korrekt logistik først og fremmest 

sikrer, at varerene kommer ud til slutkunderne på det rigtige tidspunkt. 

Kigger vi på hvordan LEGOs værdikæde kunne se ud, og tager udgangspunkt i Peter Lynggaards tekst omkring 

værdikæde begrebet, er der som før nævnt tale om en produktionsvirksomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

Man kan tage det standpunkt, at illustration af værdikæden for LEGO allerede gælder fra de første dage fra 

trælegetøjet og op til i dag. LEGO var og er stadig en producerende virksomhed. Men i starten af 

virksomhedens historie, er det tydeligt, at selv om forskning og udvikling foregår, har dette led ikke i starten 

en givende merværdi på de gamle produkter. Forskningen og udviklingen gør, at et helt nyt produkt opstår – 

plastikklodsen, hvormed vi dermed får en merværdi til kunderne. 

Leverandørleddet og kundeleddet har vi givet en anden baggrundsfarve, da vi her taler om eksterne 

processer. De interne processer, der skaber merværdi for kunderne, er dem i midten.  

Dermed ikke sagt, at de eksterne led ikke har indflydelse på værdikæden. Ifølge Lynggaard har begge led 

indflydelse på de interne processer i virksomheden (Lynggaard, 2008, s. 62). 

Det spændende er, at værdikæden anskueliggør de kernekompetencer som virksomheden har i forhold til 

kunder og slutbrugere. 

Leverandør 

af 

råvarer/mas
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og 
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Produktion 
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Figur 2. Værdikæde ifølge LEGO 
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Det betyder så med andre ord, at værdikæden for LEGO, som giver merværdi for kunderne, er bygget op af 

kernekompetencer for LEGO til gavn for kunderne: 

 Forskning og udvikling som giver innovation og medfører nye produkttiltag, men også biddrager med 

at indoperere innovation og opfindsomhed i produktet. 

 Produktion og automation af klodser, der medvirker til at holde omkostninger nede. 

 Markedsføring og salg af klodser og LEGO som brand, med reference til vision og mission. 

 Service og salg i en fungerende logistikkæde, med fokus på at få produkterne ud til kunderne, når 

produkterne er efterspurgte. 

Disse punkter giver merværdi for kunderne, som dermed køber ’mere’ end blot et sæt plastikklodser – uagtet 

at kunderne måske ikke er klar over dette. Men denne merværdi, som ikke nødvendigvis kan måles, gør at 

kunderne står med et slutprodukt, der på mange områder lever af disse kernekompetencer, og som gør, at 

det er dette der adskiller dem fra andre producenter. 

Det skal bemærkes, at de interne processer, der giver denne merværdi, i LEGOs tilfælde er fulde af 

menneskelige faktorer, hvorfor medarbejderne stiller en stor rolle for LEGOs udvikling.  

Omvendt kan en problemstilling / flaskehals på en kernekompetence have konsekvenser for resten af 

leddene i værdikæden og dermed påvirke slutproduktet og/eller slutoplevelsen hos forbrugeren.  

Et eksempel på dette er logistikken til forhandlerleddet. På et tidspunkt var LEGO ikke i stand til at levere de 

ønskede produkter til forhandlerne, hvilket gav store problemer i sidste ende for kunderne (Lunde, 2012, s. 

108).  

Med andre ord, er det en vigtig prioritet for LEGO, at der ikke kommer problemer på disse kernekompetencer, 

både i forhold til daglig drift og i forhold til at imødegå fremtidige problemer. 

 

3.2 PLC kurve 

PLC kurven beskriver et produkts livscyklus, det skal understreges at teorien kan anvendes på selve 

virksomheden som brand såvel som segmenter/produkter (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 364).  

Ved brug af PLC, vil vi belyse og fremhæve LEGOs standpunkt i 2015, hvad deres simple klods som produkt 

angår. Grunden til at vi finder det relevant at inkludere en PLC-kurve er, at den er grafisk og kan anvendes i 
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stort set alle virksomheder og på produkter. Samtidigt specificeres de enkelte faser og indholdet af disse. På 

denne måde bliver der lavet et nøje sorteringsarbejde af informationerne.  

 

Figur 3 (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 364) 

 

3.2.1 Introduktion 

LEGOs klodsen stammer fra 1949 hvor den første støbemaskine et par år inden bliver indkøbt (LEGO, 

Tidslinje, u.d.). 

Klodsen bliver i sin første version introduceret og forhandlet i 1949. Her starter der en langsommelig 

introduktion at en ny type legetøj på markedet kaldet Automatic Binding Bricks (LEGO, Tidslinje, u.d.) 

Kort tid efter og igennem 1950erne lancerer LEGO flere og mere varierende produkter på markedet. Her 

finder de første spæde skridt sted, og former det vi i dag forbinder med en LEGOæske indeholdende et 

komplet samlesæt. Selve byggepladen med knopper introduceres og den første gaveæske forhandles i 1953 

(LEGO, Tidslinje, u.d.).  

Endeligt foretages der et navneskifte fra Automatic Binding Bricks til LEGO Mursten. Samtidigt med at 

produktet bliver modtaget positivt registreres LEGO officielt og klodsen, som vi kender den i dag, patenteres 

i 1958. Ved slutningen af 1950erne har LEGO formået at introducere en række produkter bestående at 

standardklodser, plader, biler, ambulancer og mænd som sammenkobles og interagerer med hinanden. 
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3.2.2 Vækst 

Efter de mange lanceringer bliver LEGO nødt til at investere mere tid og flere penge for at følge med de 

stadigt stigende afsætningsmuligheder. Det mærkes allerede ved slutningen af 1950erne, hvor der en række 

fuldautomatiske maskiner, som producerer nonstop. Samtidig åbnes et salgskontor i Tyskland. LEGO oplever 

enorm vækst igennem 1960 og 70erne grundet de forskelligartede produkter og nye produkter, der hele 

tiden lanceres  

LEGO oplever en ekspotentiel vækst og dette ses blandt andet på antallet af medarbejdere. Til at starte med 

havde virksomheden intet med plastik at gøre og beskæftigede kun 10 personer, ved udgangen af 1950erne 

er dette tal steget til 140, 10 år senere og i slutningen af 1960erne er det blevet til 1000, og i midten af 

1990erne har LEGO 8800 medarbejdere.  

Det er en imponerende udvikling og vækst, der er sket over en årrække; det drejer sig ikke kun om 

medarbejder antallet, men også markeder, konkurrence, produkter og økonomi.  

Klodsen er forblevet uændret, men meget omkring den er blevet tilføjet. Ved at tilføje og udvikle, hvad end 

det drejet sig om farverne i samlesæt, udvikling for hvad der kan bygges af LEGO klodser eller et ny 

samarbejde med en franchise, har der hele tiden været fremgang. Væksten er buldret derud af, til tider mere 

voldsomt end andre (LEGO, Tidslinje, u.d.).  

De nyeste undersøgelser lavet af Goldmen Sachs indikerer, at LEGO står foran fede tider. Eksperternes 

fortolkning bekræfter os i, at LEGO stadigvæk er i vækst, klodsen storhitter, resultaterne ses i regnskaberne 

samt prognoserne (/ritzau, Investeringsbank: Lego går endnu federe tider i møde , 2014) 

Den konstante udvikling og nyfortolkning af det originale materiale har formået at holde liv og vækst i klodsen 

til dags dato. Som før nævnt:  LEGO stadig i vækst. 

 

 

3.2.3 Modning 

Under normale omstændigheder ville modningsfasen blandt andet kendetegnes ved, at markedet begynder 

at være mættet og nye kunder nu ikke længere findes (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 366). Vækst vil kun 

kunne foregå ved hjælp af øgede markedsandele og dermed på konkurrenternes bekostning. 
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Vi ser ikke LEGO som værende modning. Væksten stiger stadig kontinuerligt. Der er stadig nye markeder, 

hvor vækst ikke sker på bekostning på konkurrenterne, men ved hjælp af markedspenetrering til nye kunder, 

som har et behov, der ikke før kunne opfyldes. 

 

3.2.4 Nedgang 

Nedgangsfasen på PLC-kurven betyder, at produktet nærmer sig en situation, hvor det ikke i den eksisterende 

udformning længere kan sælges.  

LEGO befinder sig ikke på dette stadie. Det er tænkeligt, at visse produkter og at LEGO under krisen har været 

på vej i en nedgangsfase. Men gennem innovation og produktfornyelse, kan produkterne få nyt liv, og dermed 

starte en ny cyklus (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 367). 

 

3.3 Innovation som produkt 

Virksomheden LEGO er kendetegnet ved at have høj teknisk viden og produktudvikling, til gavn for kunderne. 

Med andre ord bliver den tekniske viden et produkt, der går udover selve den fysiske vare, som kunderne 

køber af firmaet. Samtidig danner dette produkt grobund for den innovation der gennemsyrer hele ideen 

omkring LEGO. 

LEGO selv har indopereret nogle principper for, hvordan udvikling og innovation tilgås (Robertson, 2013, s. 

27ff): 

 Værdier 

 Eksperimenteren 

 Systemer – ikke produkter 

 Fokus giver rentabel innovation 

 Autentisk 

 Først butikkerne – derefter kunderne 

Historisk set kan man sige, at mange af LEGOs kriser i fortiden har grund i uoverensstemmelser mellem disse 

principper. Udfordringer med de store forhandlerkæder i USA, manglende fokus og ændrede abstrakte 
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Figur 4. (Johnson, Clark, & Shulver, 2012, s. 7) 

tanker, der forøgede afstanden til forbrugerne og dermed gjorde produktet mindre autentisk, har gjort sit til, 

at LEGO til tider har haft problemer (Lunde, 2012). 

Johnson, Clark & Shulver bruger et begreb kaldet ’Inside-out versus outside-in’ (Johnson, Clark, & Shulver, 

2012, s. 7ff).  Modellen bruges normalt til at vise, hvorledes de forskellige delelementer alle er en del af en 

samlet servicepakke til kunderne, og hvorvidt disse elementer af kunden bliver opfattet som en ’experience’ 

og dermed en service i bred forstand.  

Modellen kan bruges i dette tilfælde, hvor den nuværende ’experience’ af købsprocessen fra kundesiden 

indebærer at det ikke kun er er varen i fysisk forstand der købes.  

 

 

 

 

 

 

 

Med andre ord viser modellen hvorledes at den basale vare som handles gennemgår en proces i selve 

handelsforløbet. Via handel, sædvane og kundens opfattelse, bliver det købte produkt tilføjet noget værdi, 

som kunden opfatter som værende et produkt der indeholder mere end selve basisydelsen. Den basale 

ydelse bliver med andre ord tilføjet noget ekstra. Det vil sige, at der er et forskelligt perspektiv på 

handelsprocessen og hvad denne indeholder, afhængig af om der er tale om sælger eller køber.  

Set ud fra sælger eller leverandøren er ’.. the service provided is the services process and its outputs…’ 

(Johnson, Clark, & Shulver, 2012, s. 7). Med andre ord, er den service man tilbyder en proces og dertilhørende 

resourcer.  

Set ud fra køber, er det altså en ’købs oplevelse’ der bliver opfattelsen af købsprocessen. En oplevelse, der 

kan variere fra person til person, og som er hængt på selve produktet plus andre oplevelser: ’the customer 
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experience is the customers direct and personal interpretation of, and response to, their interaction with and 

participation in the service process…’ (Johnson, Clark, & Shulver, 2012, s. 7). 

Det spændende i LEGOs tilfælde er, at en værdi og deloperation – innovation lige pludselig går hen og bliver 

en del af opfattelsen og egenskaben hos produktet. Dermed kan modellen vise, hvordan innovation går fra 

at være operationelt uden viden for kunden, til at være en del af det købte produkt, som giver kunden 

experience, og dermed indtræder i værdikæden. 

Med andre ord bliver innovation i ordets bredeste forstand bevidstgjort, som er en del af produktet der købes 

– både i selve produktet men også som en del af den videre brug af produktet LEGO.  

Dette er noget som falder fint i tråd med visionen for LEGO "At opfinde fremtidens leg" – og som gennem 

deres brand, produkter og andre projekter gennemsyrer hele tanken om opfindsomhed og innovation. 

Eksempelvis kan nævnes ”LEGO – the movie”, som netop har innovation og opfindsomhed som sin morale: 

” Dermed er historien, figurerne og ikke mindst moralen i filmen, nemlig at man skal tro på sig 

selv og følge sine egne ideer, når det handler om at bygge LEGO, endt med at være nøje afstemt med det 

billede, LEGO gerne vil efterlade, når lyset bliver tændt i biografsalen. ” (Svansø, 2014), hvilket igen blot leder 

os tilbage til LEGOs mission og vision. 

 

3.4 Delkonklusion 

De interne analyser der er lavet omfatter følgende: 

 Værdikæde 

 PLC-kurven 

 Innovation 

Værdikæde analysen har vist hvor LEGOs kernekompetencer er, men har samtidig bevidstgjort, at problemer 

der opstår inden for kernekompetencerne kan give koncernen problemer, hvorfor det er vigtigt at forudse 

eventuelle problemstillinger i god tid. 

PLC-kurven har vist hvordan LEGOs nuværende position er som brand og produkt. Analysen viser, at LEGO i 

øjeblikket nyder godt af at være i vækst, hvilket er bakket op af en de sidste årsrapporter, hvor omsætningen 
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er stigende (LEGO, Årsrapport, u.d.). Samtidig er der stadig potentiale for øget vækst på markeder, hvor LEGO 

i dag stadig har mindre eksponering. 

Desuden viser PLC-kurven, hvordan LEGO stadig har et ekstremt stærkt og kraftfuld brand. I 2015 er det 

blevet erklæret som det mest magtfulde brand (dog ikke mest værdifulde) (Dill, 2015). 

Sidst men ikke mindst, har begrebet innovation blevet fastlåst som værende en del af LEGOs produkt, og 

dermed tilhørende både værdikæde og PLC. Dermed kan konkluderes, at LEGO har et brand der er tilknyttet 

innovation og opfindsomhed – i en dobbelt forstand, da både produktet er lavet via innovation men at der 

også købes innovation som en del af den videre aktive leg – hvilket kun stadfæster LEGOs vision og mission. 

 

4. Eksterne analyser 

Vi går nu i gang med de eksterne analyser. Med analyser vil vi se på LEGOs omverden. Ved hjælp PESTEL-

analysen vil vi analysere omverdenen. På baggrund af Hofstedes kulturdimensioner, vil vi analysere på, 

hvordan LEGOs produkter vil blive modtaget på det kinesiske marked – baseret på kulturelle værdinormer.  

Porters five forces vil belyse konkurrence situationen og efterfølgende vil makroøkonomiske betragtninger 

bruges til at vurdere grundlaget for LEGOs muligheder i Kina. Sidst kigger vi på, hvordan markedsformen 

inden for legetøj er. 

4.1 PESTEL-analysen 

Vi vil benytte os af PESTEL-analysen for at få bedre indblik i de faktorer i omverdenen som LEGO er i. 

Hensigten er at belyse, hvordan LEGOs produkter vil blive modtaget på det kinesiske marked. Fordelen og 

udbyttet med den eksterne analyse er, at vi får fremhævet de punkter, som kan differentiere fra eksempelvis 

det danske og slutteligt danne grundlag for beslutning i valget af løsningsforslag.  

PESTEL-analysen giver mulighed for at undersøge forhold i omverdenen som har betydning for LEGO 

(Lægaard & Vest, 2010, s. 47). 
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4.1.1 Political factors 

Kina er den hurtigst voksende økonomi igennem de seneste mange år (/ritzau, Top 10: Her er verdens 

turboøkonomier, 2013).  

Bruttonationalproduktet buldrer derudaf og velstanden øges voldsomt i forhold til resterende dele af kloden. 

Denne vækst har haft stor betydning for landets udvikling, alt fra udbud og efterspørgsel, infrastruktur til 

politiske synspunkter ved handel på kryds og tværs. Globaliseringen har medført at en lang række 

virksomheder har outsourcet til Kina. Det kan være alt fra administration til produktion grundet lavere 

omkostninger (Lassen & Kauffeldt, 2013).  

Kinas økonomi bærer meget præg af, at de politiske beslutninger som træffes, er langsigtede. Der er ikke tale 

om valgløfter, som skal indfries, som det til tider kan være aktuelt i Danmark. Dette har eksempelvis opbygget 

en meget stærk infrastruktur og Kina er nu begyndt for alvor at rykke fra selv de vestlige demokratiske lande. 

Deres udvikling har tydeligvis tiltrukket virksomheder og gjort dem til et handelscentrum (Bostrup, 2014) 

Det har samtidigt betydet at handelsbarrierer, som tidligere har begrænset virksomheders forretning i at 

finde sted, ikke spiller en så stor faktor længere. I og med at LEGO befinder sig på det kinesiske marked, og 

de for alvor begynder at etablere sig med produktion og forlystelsesparker i Asien (/Nyhedsbureauet 

Newspaq, 2014).  

Opsummeret skal man have for øje, at det er en billigere del af verden man befinder sig i hvad angår lønninger 

og skatter og dermed billigere at drive forretning for LEGO (PWC, 2014).  

Politisk vil Kina gerne forklæde sig som en blødere nation med demokratiske indstillinger. Dog er det uofficielt 

stadigvæk et diktatoriskstyrret land, fakta er at landets borgere ikke kan kritisere og sprede budskaber af 

enhver art (Routhe, 2012).  

Slutteligt skal det fastslås, at Kina gør hvad det er bedst for dem selv. Det ses i antallet at tvangsflytninger. 

Hvis et projekt skal indfries, og det er i Kinas største interesse, vil projektet blive fuldført (Human Rights 

Watch, 2013).  

 

4.1.2 Økonomiske faktorer  

Som tidligere nævnt er der økonomisk fremgang Kina, og denne er voldsom. Det ses tydeligt, at Danmark har 

eksporteret til Kina i stigende tendens i perioden 2005-2015. Dette skyldes de økonomiske beslutninger 
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landet har fortaget for længe siden. Dette har medført, at Kina i dag har taget pladsen som verdens største 

økonomi (Frandsen, 2014).  

 

Figur 5 (Danmarks Statistik, u.d., s. UHV2) 

 

Med den økonomiske vækst er der også kommet større ulighed, og spredning hvad angår indkomst og 

uddannelsesniveau. Klasseforskelle er begyndt at opstå, for dem som opnår at komme i mellemklassen eller 

højere, vil der være mulighed for at efterspørge vestlige varer eksempelvis som LEGOs (Kongshøj, 2013).  

For LEGO kan markedet i Kina virke uendeligt stort set i betragtning af indbyggertallet og den blomstrende 

økonomi. Dette giver LEGO en unik mulighed for at vokse og fortsætte med deres forretninger på uberørte 

kanter. 

 

4.1.3 Sociale faktorer  

Kina har haft en streng et-barns politik i en lang årrække. Hensigten med lovgivningen var at forhindre 

overbefolkning, da man frygtede, at det ville få økonomiske konsekvenser, og at landet ikke kunne bære et 

så voldsomt stigningstal i befolkningen. Der er dog sket ændringer, og lempelser er kommet til, hvormed det 

ikke længere er ilde set eller økonomisk straffende for en familie at få to børn. Årsagen til lempelserne er, at 
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Kina vurderer arbejdsstyrken vil dale i fremtiden, og forsøger dermed at rette op dette i tide (/ritzau, Kina 

lemper loven om et barn per par, 2013).  

Noget som kan virke som et tilbageslag, er beskæftigelsen af de nyuddannede akademikere. Det har vist sig, 

at være svært at få vendt beskæftigelsen fra lavpraktiske fabriksjob til mere kompetence krævende områder. 

Der er en overproduktion af veluddannede unge. Dette har medført stigende lønninger på det ufaglærte 

område, mens lønnen er nedadgående for akademiske jobs. Overproduktionen har resulteret i, at en 

fabriksarbejder kan tjene mere end en veluddannet (Gøttske, I Kina kan højere uddannelse betyde højere 

arbejdsløshed, 2013).  

Generelt har den kinesiske befolkning oplevet fremgang, når det kommer til rettigheder, der er mere fokus 

på udvikling og personlighed frihed. Dette kan ikke måles med vestlige tilstande, da landet stadigvæk er under 

betydelig autoritært styre. 

Eftersom Kina har vokset sig stort, er der opstået socioøkonomiske udfordringer, som presser landet. 

Herunder blandt andet stigende forurening, energiforbrug og ulighedsfaktorer, som stiller landet større 

udfordringer de kommende år (Petersen, s. 29).  

Der menes at være ca. 150 mio. arbejdsløse på landsplan. Mange af disse borgere må ty til desperate 

løsninger, underbetalte job, flytte store distance, brancheskifte eller modtage offentlige ydelser for at kunne 

overleve (Boutrup, 2007).  

4.1.4 Technological factors 

Kina er på ingen måde bagud på point når det kommer til teknologisk kunnen og udvikling. Faktisk er landet 

ved at overtage styringen på den grønne energi (Gøttske, Kinas store grønne spring fremad, 2009). Dette går 

ganske fint i trit med deres energiudfordringer. Målet er at dække det samlede energiforbrug med 15 % grøn 

energi i år 2020. Der er ingen tvivl om, at den store investeringslyst fra verden over, for alvor har sat gang i 

hjulene, og dette nyder Kina godt af, da meget viden produceres hos dem. Det ses tydeligt, at visse projekter 

kun kan lade sig gøre i land med de rette geografisk og økonomiske indstillinger. Her tænkes der på den 1100 

km lange strækning med højhastighedstog, som kan klares på blot 3 timer og at sådanne projekter vil 

fortsætte med at blomstre (Marfelt, 2009).  

Det er ikke nødvendigvis Kina, som ejer patenterne eller produktionen af nyeste teknologi, men de følger 

med udviklingen og er tit frontløber. Dermed er der ingen tvivl om, at Kina rummer god mulighed for kunne 

bære produktion og udvikling af LEGOs produkter i rette kvalitet.  
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4.1.5 Environmental factors 

Miljømæssigt har den kolossale udvikling de seneste 30 år sat stort pres på naturen. Forurening og 

produktionsmæssigt affald er et stort problem og medfører, at knap op med en halv million mennesker dør i 

forbindelse med deres job årligt. Der er særligt kulminer, indånding af kemikalier og arbejdsulykker på 

byggepladser, der er de helt store syndere (Lassen & Kudahl, 2005).  

For uorganiserede virksomheder uden skrupler kan Kina være et gyldent æg med billig arbejdskraft både fag- 

og ufaglært. Der findes skrappe regler på arbejdsmarkedet, men der føres ringe kontrol med dem og i yderste 

instans kan de betales væk, da korruption ligger på et højt niveau.  

Mange arbejdere kender ikke til deres rettigheder, og virksomhederne har desværre haft tenens til at udnytte 

miljøet og arbejdsstyrken, da ingen faglig organisation har forhindret dem. Det, som kan fungere som en 

afskrækkelse, er den offentlige skideballe og den nedgang man kan få, hvis det kommer i medierne, at en 

bestemt virksomheds produkter produceres under kritisable forhold.   

Der kan argumenteres for, at der ikke er en politisk bekymring endnu for, at Kina tvinger de erhvervsdrivende 

i organisation og fører strengere kontrol af overtrædelser. Det vil være tilnærmelsesvist helt op til LEGOs 

CSR-politik hvordan og hvorledes de vil styrer deres produktion og under hvilke forhold og bekostninger, de 

ønsker at drive forretning på. 

 4.1.6 Legal factors 

I takt med at Kina er begyndt at løsne mere op for handel med omverdenen, er markedsøkonomien også 

blevet mere åben. Det betyder, at virksomheder med lethed kan få adgang til markedet og etablere sig. 

Siden Kina blev optaget i WTO efter 15 års behandlingstid (/ritzau, Kina træder ind i WTO med løfter om at 

spille aktiv rolle, 2001), er det blevet lettere for danske virksomheder at drive forretning i landet grundet 

eleminering af en række handelsbarrierer. Den frigørende proces vil i fremtiden få positiv betydning for LEGO 

og en lang række andre virksomheder, da de vil kunne etablere sig bedre og mere målrettet. 

 

4.2 Geert Hofstedes seks kulturdimensioner 

I dette afsnit ønsker vi at belyse via Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner, hvordan LEGO strategisk 

og intelligent kan ekspandere deres markedsandel til også at omfatte Kina, men samtidig tage højde for de 

kulturelledimensionsforskelle mellem Kina og Danmark. De produkter som LEGO ønsker at sælge på det 
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kinesiske marked, kan ved hjælp af denne teori undersøge hvorvidt forbrugerne har mulighed for at afspejle 

sig i produkterne, så disse ikke virker fremmede i henhold til deres kultur. Ydermere vil dimensionerne også 

kunne belyse, hvordan LEGO kan håndtere sine medarbejdere i Kina. Dette er blandt andet relevant ved deres 

nuværende ekspansion af en nybygget LEGO fabrik i Kina. 

Hofstede skriver selv, at kulturmålinger kun kan forstås via sammenligninger: ” culture can be only used 

meaningfully by comparison.” (The Hofstede Centre, u.d.) 

Derfor vælger vi, at en kulturel analyse af Kina samtidig viser Danmarks kulturelle score i samme 

sammenhæng, for dermed at få en forståelse af hvordan de to kulturer er forskellige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil derfor gennemgå de seks forskellige kulturdimensioner, som er listet nedenfor. Vi vil diskutere med 

henblik på hvordan LEGO eventuel er stillet i forhold til at lancere produkter på det kinesiske marked. 

Hofstede opererer med en score fra 0 -100.  

Magtdistance (Kina: 80) 

Figur 6 (The Hofstede Centre, u.d.) 
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Kina er et land, hvor deres kultur accepterer ulighed blandt befolkningen. Dermed har landet ikke en 

afbalanceret magtdistance. Det bliver også forankret ved, at der ikke findes et forsvar mod magtmisbrug fra 

overordnede. Enkeltpersoner har dermed en plads i samfundet, som kan være svær at løsrive sig ud fra.  

Danmark scorer til gengæld lavt, hvilket betyder at danskerne ikke er begejstrerede for autoriteter. De 

foretrækker stor frihed under ansvar, og forventer at have medbestemmelse.  

Individualisme/kollektivisme (Kina: 20) 

Med en score på 20, så er Kina et meget kollektivistisk land med en følelse af ”vi” fremfor ”jeg” tankegangen. 

Det enkelte individ i samfundet tænker i grupper og sætter ikke sig selv foran gruppen. Dette gør sig både 

gældende i familier og organisationer. Eksempelvis kan en udeliggende gruppe (her menes en anden 

familie/organisation) direkte være fjendtlig eller ikke eksisterende.  

Danmark har en score på 74, hvilket betyder at der er en høj grad af individualisering i samfundet. 

Maskulinitet/femininitet (Kina: 66) 

Denne dimension er med til at angive, hvorvidt samfundet/kulturen er drevet af konkurrence og succes. På 

Geert-Hostedes side bliver dimensionen defineret som ”Det grundlæggende spørgsmål er, hvad motiverer 

folk. Er det et ønske om at være den bedste (maskuline), eller kunne lide, hvad du gør (feminine)” (The 

Hofstede Centre, u.d.).  

Kina scorer offentligt 66, og dette betyder at Kina er et maskulint samfund, hvor drivkraften er konkurrence 

og motivationen for at være den bedste eller vinderen. Eksempelvis kan det være i tidlige skoleår, hvor 

eleverne skal opnå en bestemt karakter for at kunne betegne sig som vinder. Det fortsætter i 

uddannelsessystemet, hvor forskellige karriereveje vægtes forskelligt, og hvor der er mere prestige i 

bestemte karrieremuligheder.   

Danmark har en score på 16, hvilket gør det til et mere ’feminint’ land. Dette indikere en større fokus på 

balance mellem arbejde og fritid. Desuden søges der ofte løsninger i konsensusbestemmelse. 

Struktureringsbehov (Kina: 30) 

En struktureringsbehovsscore på 30 giver billedet af et land, hvor der nok findes regler, men at de samtidig 

kan bøjes. Som det ses på ovenstående diagram, er det på denne score Kina og Danmark er tættest på 
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hinanden. Danmark er med en score på 24 også et fleksibelt land, hvor ting kan ændres med det samme. 

Begge samfund viser dermed en stor fleksibilitet og høj grad af omstillingsparathed.  

Langsigtet/kortsigtet orientering (Kina: 87) 

Dimensionen beskriver hvordan et samfund skelner mellem at udvikle sig på et langsigtet perspektiv eller 

ønsket om at opretholde kendte traditioner og normer.  

Denne er topscoren af Kinas dimensioner og med sine 87 points, bliver det konkluderet, at Kina har en meget 

pragmatisk tilgang på fremtiden. De har en interesse i at investere og udvikle kulturen, så denne tilpasses 

fremtiden. Der er med andre ord en god grobund for investeringer, da kulturen tager højde for dette. 

Med 35 scorer Danmark forholdsvis lavt. Det betyder, at Danmarks befolkning, alt andet end lige, søger den 

absolutte sandhed, lever i nuet, men er bunde og stolte af traditioner og søger samtidig hurtige resultater. 

Indulgence (Kina: 24) 

Definitionen af dimensionen indulgence kan beskrive hvorvidt mennesket forsøger at kontrollere deres 

ønsker og impulser. Det enkelte menneske kan enten have en svag eller stærk kontrol. Der bliver derfor 

skelnet mellem ”eftergivenhed” eller ”tilbageholdenhed”. 

Med 24 er Kina et land, som beskrives som værende tilbageholdende i at forfølge ens drømme. Derimod er 

pessimisme og kynisme i hverdagen nøgleord. 

Danmark har derimod en score på 70, hvormed det giver billedet af et land, hvor man går efter ens drømme 

og håb. Samtidig er det et sted hvor befolkningen er mere impulsive og søger at realisere sig selv gennem job 

og fritid. 

Set i forhold til Danmark, og følger vi Hofstedes kulturteori, er der alt andet end lige store kulturelle 

forskellige, der uden tvivl er betinget i historiske og kulturelle grundlæggende erfaringsdannelser og 

antagelser. 

4.2.1 LEGO som kulturscorende produkt 

Vi kan bruge Hofstedes til at forklare, hvordan LEGO muligvis vil blive modtaget i Kina – eller omvendt – 

hvorfor LEGO kan blive en salgsmæssig succes i Kina, på trods af at LEGO også har succes i vestligt orienterede 

lande.  
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Ser man på, hvordan LEGO henvender sig i forhold til individualisme og kollektivisme, er der tale om et 

produkt, som i den grad kan gå begge veje. Der ligges op til leg både individuelt og kollektivt. Det vil med 

andre ord sige, at LEGO kan henvende sig til begge segmenter. 

Når vi kigger på, hvordan LEGO henvender sig i forhold til maskulinitet og femininitet, ser vi igen LEGO som 

et produkt, der formår at nå begge ender. Det er både muligt at være konkurrence betonet i sin leg med 

LEGO – samtidig med det også appellerer til konsensus leg. 

Struktureringsbehovet i både Kina og Danmark er forholdsvis ens. Men når det så er sagt, har vi igen et 

produkt, hvor strukturering er valgfrit. Man kan købe sæt som har samlevejledninger, og man kan købe sæt, 

der er beregnet til fri samling uden noget decideret mål for øje.  

Indulgence er måske svær at kommenterer, når vi taler et produkt. Her falder det muligvis den danske 

mentalitet lettest over for LEGO i forhold til impulsivitet og drømme. Men da LEGO samtidig også bliver 

betegnet som et pædagogisk læringsværktøj af nogle steder (Jing, 2014), er det også muligt at antage LEGO 

som værende et praktisk læringsværktøj. 

Magtdistancen er ligesom indulgence måske svær at relatere kulturmæssigt til et produkt. Men da det er 

brugerne, der dikterer legen her, vil det være op til de enkelte brugere, hvordan man selv ønsker relationen. 

Det bemærkes, at der findes både politistationer og pirater i sortimentet. 

Omkring den langsigtede/kortsigtede orientering kan siges, at det både er muligt at lege i nuet – og andre 

steder have lege og serier der forholder til mere langsigtede narrative forløb – med eventuelle fabula lagt i 

forhold til andre narrative kilder eller folklore. 

 

4.3 Konkurrencesituationen via Porters Five Forces  

Porters basismodel kan anskueliggøre konkurrencesituationen som LEGO befinder sig i. Modellen er 

udarbejdet af Michael Porters, og den vil belyse fem væsentlige konkurrencemæssige kræfter, som har 

påvirkning på LEGOs konkurrencesituation og i sidste ende også på deres lønsomhed.  
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Figur 7. (Lægaard & Vest, 2010, s. 62) 

 

 

4.3.1 Potentielle nye indtrængere  

Kriteriet for at vi kan acceptere, at der potentielt kan komme nye indtrængere på det eksisterende marked 

er, at konkurrenterne skal have samme mulighed som de eksisterende storspillere, såsom LEGO, Mattel og 

HASBRO. Konkurrenterne skal med andre ord have mulighed for at etablere samme distributionsnetværk 

som storspillerne. Deres legetøj skal være i samme kategori i henhold til kvalitet af selve det fysiske legetøj, 

men også i henhold til virksomhedens potentielle brandværdi. Det gælder om, at virksomheden kan forblive 

en storspiller på det internationale marked. 

Det kan derfor diskuteres hvorvidt det overhovedet er muligt for en fuldstændig ny spiller på markedet, at 

komme ind i direkte konkurrence. Legetøjsbranchen og specielt LEGO driver virksomheder, hvor det er 

antallet af producerede produkter, der er med til at holde omkostninger nede. Det koster få øre at producere 

sådan en klods, men LEGO vinder på stordriftsfordelene, kvaliteten og ekspertisen. Forsøg på at udlicitere 

produktionen til Flextronics gik dog galt, da opgaven var mere kompliceret end først antaget:  

Konkurrencemæssig 
arena

Potientelle nye 
konkurrenter 

(trusler)

Kunder 
(forhandlingsstyrke)

Substituerende 
produkter (trusler)

Leverandører 
(forhandlingsstyrke)
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 "Det ligner en meget simpel klods, men den skal være nøjagtig ned til to tusindedele af en 

milimeter. […] men den samme LEGO-klods kan komme ned i måske 30 forskellige kasser, og det kræver en 

helt anden lagerstyring og produktionsstyring” (Lunde, 2012, s. 245). 

Dette gælder især ved specialklodserne, som LEGO ofte udvikler til forskellige temaer. 

Vores vurdering er derfor, at faren for potentielle nye indtrængere er relativt lav på nuværende tidspunkt. 

Det vil kræve store investeringer, for at indtræde på et marked, som kan være kendt for sit brand og 

legetøjsuniverser. Begge disse skal opbygges hos slutbrugerne, hvilket kan tage årrækker og hertil kommer 

finjusteringer af selve slutproduktet.  

 

4.3.2 Kunders forhandlingsstyrke 

LEGOs primære kunde er ikke slutbrugeren af produktet, men derimod detailledet i form af forhandlerne i 

diverse kæder, webshops eller andre lignende butikker/grossister. Det er et dilemma for LEGO at have et 

godt forhold til detailhandlen og samtidig ønske at have et stærkt selvstændigt brand med egne mærke 

butikker (Lunde, 2012, s. 147).  

Men LEGO har indset, at det drejer sig om, at det er butikkerne og ikke børnene der har førsteprioritet for 

LEGO, dersom det også var i samspillet med detailhandlen, at LEGO systemet blev opfundet (Robertson, 

2013, s. 43) 

Kunderne som butikker har en forhandlingsstyrke over for LEGO i forhold pris og leverancer. Noget som LEGO 

havde problemer med i USA. Store kæder kan have en kæmpe forhandlingsstyrke i forhold til LEGO (Lunde, 

2012, s. 147).  

Direktør Jørgen Vig Knudstorp har udtalt: ”LEGOs tilstedeværelse og indtjening skal udbygges voldsomt i 

Asien, særligt i Kina, i den næste årrække” (Hall, Lego gør klar til at indtage alle verdenshjørner, 2015).  

4.3.3 Substituerende produkter 

Vi har valgt at dele substituerende produkter op i to kategorier, nemlig fysisk legetøj, som direkte kan 

sammenlignes med LEGO, men også elektronisk legetøj/digitale produkter, som har samme univers tilfælles 

med LEGO. Vi foretager opdelingen på grund af det traditionelle legetøj (her menes fysiske produkter) fortsat 

vil være populære. Men med innovation og teknologisk forspring bliver det pludseligt muligt, at få bygget 

elektronisk/digitalt legetøj, som kan få en direkte konkurrence til LEGOs primære produkt. 
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Med udgangspunkt i LEGOs mission og vision, så vil virksomheden inspirere dem, som skal bygge fremtiden, 

men samtidig skal LEGO også opfinde fremtidens leg. Derfor har LEGO et behov for at være på forkant på sit 

eksisterende marked, for at kunne vokse i markedsandele, men hertil kræves det også af LEGO, at 

virksomheden investerer kraftigt i nye forretningsmodeller og teknologier for at kunne følge med. 

 

Fysiske produkter  

LEGOs mange forskellige universer og temaer er blandt andet bygget op på baggrund af genkendelighed og 

på allerede kendte brands (eksempelvis Star Wars, Ringenes Herre og diverse superhelte). Desuden har LEGO 

dog også sine egne serielinjer som eksempelvis Duplo, Ninjago og Elves. Dette kan medvirke til, at levetiden 

for produkterne kan være afhængige af disse universer og temaer. Samtidig bliver der åbnet op for, at 

slutbrugeren kan skifte over til andet legetøj, som også har indgået samarbejdsaftaler med de allerede kendte 

brands. Eksempelvis findes der inden for Star Wars legetøj både LEGO og Disneys egne actionfigurer. 

Derfor åbner disse franchise/samarbejdsaftaler for, at LEGOs produkter kan blive substitueret inden for de 

nævnte universer.  

Dog er konceptet og fleksibiliteten i selve LEGO-systemet noget, som ikke umiddelbart kan overføres til andre 

produkter, som kan erstatte LEGO i funktionaliteten. Faktisk giver LEGO mulighed for at LEGO virker 

substituerende over for konkurrenternes produkter, i forhold til at bringe forskellige verdener og fortællinger 

sammen. Eksempelvis kan man i LEGO via kreativ leg selv bygge sin by, placere en person fra Marvel og Star 

Wars sammen og lave et hestevæddeløb mellem dem. Noget som bliver eksemplificeret i ’LEGO The Movie’ 

(Lord & Miller, 2014).   

 

Digitale produkter 

Med en snarlig lancering af Microsoft Hololens (Microsoft, u.d.), så er der opstået et potentiale, for der 

kommer et nyt stykke legetøj, som kan være med til at ændre måden hvorpå slutforbrugeren ser på legetøj. 

Microsofts produkt udvisker skillelinjen mellem den fysiske og digitale verden ved at kombinere og 

sammensmelte verdenerne, også kaldet ’augmented reality’. Dette produkt kan gå hen og blive 

substituerende for LEGOs fysiske klodser, eftersom alle deres temaer pludselig kan leges og samles digitalt 

(Etherington, u.d.).  
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På sigt kan disse produkter, der følger en ny teknologi være substituerende for LEGO. Det er derfor vigtigt at 

LEGO fortsat har fokus på udvikling og innovation for ikke at modsætte sig udviklingen, men følge med, og 

være i stand til at indoperere den tekniske udvikling i LEGOs eksisterende produkter og brands.   

4.3.4 Leverandørers forhandlingsstyrke 

LEGO producerer selv sine klodser, dermed er det primært råmaterialerne til LEGO-klodsen som kræver en 

forhandling i selve produktionen. Klodsen består hovedsageligt kun af granulat (LEGO, Hvordan fremstilles 

LEGO® legetøj?, u.d.). Granulat er fremstillet af olie, og derfor kan prisen derpå have betydning for 

slutproduktet hos LEGO. Eftersom olieprisen følger den generelle makroøkonomi, så er det ikke hos 

leverandørerne af granulat, at forhandlingsstyrken skal findes.  

Et kardinalpunkt for LEGO er temaerne i deres univers, og netop her kan opretshavere til de forskellige 

franchiser i form af Star Wars eller Harry Potter have en fordel i deres forhandlingsstyrke. Vi må derfor 

betegne, at opretshaverne har en væsentlig og stor forhandlingsstyrke over for LEGO, selv om LEGO også vil 

være en interessant samarbejdspartner med et stærkt brand, set fra licenshavernes synspunkt. 

4.3.5 Konkurrencesituationen i branchen 

Legetøjsbranchen består af 3-4 store spillere, som hver har en markedsandel på 4-6% og hertil utal af 

småspillere som udgør resten af markedet (Hannested, 2015). Det er hovedsageligt storspillere, som 

opererer på det internationale marked. 

Et kritisk punkt ved Porters five forces er at nye opfindelser drastisk kan ændre på konkurrencevilkårene 

(Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 276). Et eksempel kan være hvordan Apples iPhone ændrede 

mobilmarkedet, hvor smartphone begrebet dermed blev introduceret. Dette kan også ske i legetøjsbranchen, 

hvis for eksempel 3D printning eller ’augmented reality’ får et teknologisk spring i forhold til anvendelse 

direkte på forbrugermarkedet. 
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4.4 Økonomiske betragtninger og analyser 

Det er vigtigt i forhold til fremtidsinvesteringer og muligheder, at sikre sig, at data indikerer et solidt 

vækstpotentiale i Kina. 

Kina har de sidste år kontinuerligt haft vækst i deres økonomi: 

 

År Kina BNI/person $ Kina BNI-vækst 

2006 5710  

2007 6690 17,2% 

2008 7470 11,7% 

2009 8110 8,6% 

2010 9.000 11,0% 

2011 9.940 10,4% 

2012 10.920 9,9% 

2013 11.850 8,5% 

Tabel 1 Der blev angivet en ugyldig kilde. 

 

Vi ser en kontinuerlig vækst, der godt nok indikerer at vækstraten er faldet fra 2 cifrede tal til under 10%, 

men der er dog stadig tale om en kontinuerlig vækst. Dermed kan man fastslå, at befolkningens købekraft 

har været kontinuerligt i vækst gennem de sidste par år. 

 

 

 

S 
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amtidig har nærmarkedet i Europa vist en knap så stærk vækst siden 2010: 
 
 

År EU BNI/person $ Vækst 

2006 30.065  

2007 31.704 5,5% 

2008 32.945 3,9% 

2009 32.255 -2,1% 

2010 33.191 2,9% 

2011 34.500 3,9% 

2012 34.947 1,3% 

2013 35.276 0,9% 

Tabel 2  (Verdensbanken, Global Economic Prospects, u.d.) 

 

Dermed må man kunne fastslå, at Europa stadig kæmper med bivirkningerne fra finans- og gældskrisen, mens 

Kina stadig formår at fastholde en forholds høj vækst i økonomien og dermed også købekraften i de 

respektive områder. Dog skal det naturligvis bemærkes at der stadig er en meget højere købekraft i EU-

området i forhold til Kina. 

Hermed kan vi fastslå, at der i forhold til økonomisk udvikling, er gode muligheder for øget omsætning i Kina 

– hvilket LEGO selv er klar over: 

 

 ” Især i Asien, som dog fortsat kun udgør en forholdsvis lille del af LEGOs samlede omsætning, 

var stigningen i salget »meget stærk” (Svansø, 2014) 
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En af betænkelighederne om det kineske marked kan være den fremtidige befolkningstilgang. Kina har stadig 

indført en et-barns politik. Dette gør at befolkningen kun stiger langsomt. Dog er der, som før nævnt, skabt 

en lempelse i lovgivningen for at få mere end et barn. 

 

År Indbyggertal 

Kina 

Kina befolkningsvækst 

2006 1.311.020.000  

2007 1.317.885.000 0,52% 

2008 1.324.655.000 0,51% 

2009 1.331.260.000 0,50% 

2010 1.337.705.000 0,48% 

2011 1.344.130.000 0,48% 

2012 1.350.695.000 0,49% 

2013 1.357.380.000 0,49% 

Tabel 3 (Verdensbanken, Population growth (annual %), u.d.) 

 

Den årlige befolkningstilvækst på omkring 0,5 procent betyder, at Kina dermed er i samme situation som 

mange andre vestligt udviklede lande. Lande som Storbritannien og Østrig har faktisk en højere 

befolkningstilvækst end Kina (World Bank, u.d.). I dag er det primært lande i Afrika og Mellemøsten som har 

de største procentvise stigninger i befolkningstilvæksten. 

Med en så lav befolkningstilvækst i Kina kunne man frygte at fremtidige investeringer ikke ville være rentable.  

Man kunne derfor være bange for, at der er en sammenhæng mellem udvikling i BNI/indbygger og den lave 

befolkningstilvækst. Men dette er langt fra tilfældet. Desuden ville det være interessant at se, hvorvidt der 

rent faktisk var sammenhænge mellem de forskellige vækstprocenter ud fra statistisk tankegang. 
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Vi har derfor beregnet på korrelationerne mellem de forskellige vækstprocenter: 
 

KVADREREDE KORRELATIONER    

 LEGOvækst EU- BNI-

vækst 

Kina befolkningsvækst Kina BNI-vækst 

LEGOvækst 1 0,09155 0,384706 0,20788 

EU- BNI-vækst 0,09155 1 0,111674 0,614042 

Kina befolkningsvækst 0,384706 0,111674 1 0,486376 

Kina BNI-vækst 0,20788 0,614042 0,486376 1 

     

KORRELATIONER     

 LEGOvækst EU- BNI-

vækst 

Kina befolkningsvækst Kina BNI-vækst 

LEGOvækst 1 -0,302573 -0,620246 -0,455939 

EU- BNI-vækst -0,302573 1 0,334176 0,783608 

Kina befolkningsvækst -0,620246 0,334176 1 0,697407 

Kina BNI-vækst -0,455939 0,783608 0,697407 1 

Tabel 4. Se bilag 10.1 

 

Korrelationen indikerer hvor stor sammenhængen er mellem 2 datasæt (Hansen, 2010, s. 37). 

Beregningerne viser, at der findes en tilnærmelsesvis sammenhæng i udviklingen af BNI mellem Kina og EU 

– hvilket ikke er overraskende, da verdensøkonomien i dag er mere og mere integreret. Derudover er der 

ikke stærke sammenhænge ud fra et statistisk synspunkt. 

Dette tyder på at: 
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 LEGOs fortsatte vækst ikke kun kan tilskrives udviklingen i Kinas BNI 

 LEGOs fortsatte vækst ikke er afhængig af Kinas befolkningsmæssige vækst 

 Kinas forhold mellem BNI og befolkningsvækst indikerer at økonomien stadig har stor 

vækstpotentielle på trods af en lav befolkningstilvækst 

Ifølge verdensbanken forventes der de næste år stadig en vækst i økonomien i Kina (Verdensbanken, u.d.): 

År Vækst i BNP ifølge verdensbanken 

2015 7,1 % 

2016 7,0 % 

2017 6,9 % 

Tabel 5 (Verdensbanken, Global Economic Prospects, u.d.) 

Derfor tyder det på, ceteris paribus, at vi kan gå ud fra at der stadigvæk er vækst i Kinas økonomi, og med en 

fremtidig kontinuerlig højere købekraft i Kina, derfor stigende vækstmuligheder på det kineske marked, på 

trods af en forholdsvis lav befolkningsvækst. 

 

4.5 Markedsformen i Kina 

Med udgangspunkt i Peter Lynggards teori om markeds- og konkurrenceformer (Lynggaard, Driftsøkonomi, 

2008, s. 263), vil vi diskutere præferencegraden af LEGOs primære produkter, og antallet af legetøjsudbydere 

på det kinesiske marked. Disse to faktorer har betydning for præcisering af konkurrenceform, som vi skal 

bruge i vores senere casebehandling.  

4.5.1 Præferencegrad 

Når forbrugeren skal vælge et stykke legetøj, så kan den største præferencegrad være kønsfordelingen iht. 

drenge og piger. Herefter kommer selve aldersforskellige blandt disse. Det er ikke underordnet og uden 

betydning om et stykke legetøj er designet til en dreng på 5 år eller en ældre dreng på 10+ år. Blandt disse to 

personer, kan fantasi og leg være vidt forskellige.  

En konklusion er derfor, at der er bestemt en præference på legetøjsmarkedet, og specielt i den kategori, 

som LEGO befinder sig i. Dermed opererer vi i et marked for kvalitetslegetøj, med en forholdsvis høj grad af 
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præference. Man kan mene at LEGO faktisk er en mærkevare som samtidig er differentieret: ”En mærkevare 

er vare, der er karakteriseret ved standardnavn og standardmærke” (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008). 

4.5.2 Antal udbydere 

På verdensmarkedet findes der, foruden LEGO, to andre store legetøjsvirksomheder som er i den samme 

kategori i henhold til produktets kvalitet og distributionsmuligheder. Det er amerikanske Mattel og HASBRO. 

De er henholdsvis kendte for at producere Barbie og brætspil/franchise legetøj (Campbell & Davidson, 2014).  

Derudover er der en underskov af nationale legetøjsvirksomheder, som fylder resten af legetøjsmarkedet op.  

 ” Ifølge analyseorganisationen Euromonitor International havde LEGO i 2013 en markedsandel 

på 3,3 procent i Kina - på verdensplan er LEGOs markedsandel godt og vel dobbelt så stor” (Hannested, 2015) 

Der er med andre ord tale om, at der er mange købere/udbydere og mange kunder/købere til produkterne.  

 

4.5.3 Sammenfatning til markedsform 

Dersom vi har fundet ud af, at der er tale om et marked med stor grad af præference. Samtidig er der tale 

om en markedssituation med mange producenter.  

Dermed for vi markedsformen monopolistisk konkurrence, som er karaktereriset netop ved dette: 

 ”Markedsformen monopolistisk konkurrence er karakteriseret ved, at der er mange udbydere 

på markedet, og deres produkter er differentierede” (Lynggaard, Driftsøkonomi, 2008, s. 312) 

 

 

4.6 Delkonklusion 

 

De eksterne analyser der er lavet omfatter følgende: 

• PESTEL-analysen 

• Produktet 

• Geert Hofstedes seks kulturdimensioner 

• Konkurrencesituationen via Porters Five Forces 
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• Økonomiske betragtninger og analyser 

• Markedsformen i Kina 

Vi har via PESTEL-analysen belyst den aktuelle situation på respektive områder i Kina. De mest givende 

aspekter har gjort os opmærksomme på den voldsomme fremgang og økonomiske udvikling, som landet 

oplever. Sammenholdt med de økonomiske beretninger og analyser bekræftes vi via kilder, at væksten er 

aftagende og dermed menes det, at den ikke er to cifret årligt. Dette betyder at Kina stadigvæk er i vækst 

blot ikke så aggressivt som tidligere år.  Derfor bekræftes vi via vores analyser og beregninger, at det kinesiske 

marked er værd at satse på og at dette vil være fremtiden for LEGO.  

Ud fra Geert Hofstedes seks kulturdimensioner, kan der konkluderes, at LEGO som kulturbærende produkt 

er i stand til at appellerer både til det danske og kineske kultur og værdisæt. Dermed kan LEGO få succes som 

produkt i lande, som på mange områder ellers er modsætninger ud fra kulturværdier. 

Vores analyse af markedsformen har fastslået at LEGO ikke er alene, men har konkurrence fra Mattel og 

HASBRO og at det er svært for nye spillere at etablere sig og konkurrere mod LEGO på samme højde. Dette 

skyldes den store investeringssum det kræver at komme ind på markedet og levere samme kvalitetsprodukt 

som LEGOs. Produktkvaliteten er et kendetegn for LEGO. Deres ønske om at opnå kun det bedste, har 

differentieret dem fra konkurrenterne.  

Opsummeret peger de eksterne analyser på, at LEGO ikke er truet af konkurrenter, men derimod skal holde 

øje med prisen på granulat og den politiske udvikling i Kina for at kunne agere bedst muligt. LEGO har rig 

mulighed for at etablere sig med flere franchiser i fremtiden, og derved fortsat blive ved med at styrke og 

udvikle deres brand og produkter, idet de befinder sig på et marked, hvor der er præference, og hvor de er 

en eftertragtet og innovativ legetøjsproducent. 

 

5. SWOT Analyse 

Efter at have lavet interne og eksterne analyser er det nu muligt at lave en SWOT-analyse af LEGO i forhold 

til disse fund og vores afgrænsning. 

En SWOT analyse kan bruges til at ”at beskrive virksomhedens konkurrencemæssige og ledelsesmæssige 

situation” (Lægaard & Vest, 2010, s. 241) 
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Det vil med andre ord sige, at de forhenværende analyser nu kan danne baggrund for at en samlet model og 

analyseværktøj, som kan bruges til videre baggrund for strategiske intentioner og handlemuligheder. 

SWOT-analysen viser at LEGO er bedst kendt for deres byggesystem, der stammer helt tilbage fra 1950’erne 

– bedst kendt som den klassiske klods. Denne repræsenterer virksomhedens identitet på fineste vis. Med 

tiden har udviklingen været stor i LEGO – både for klodsen som produkt og som LEGO som brand og 

tilhørende produkter som forlystelsesparker med videre. 

 

Figur 8. SWOT-analyse 

Sammenfattende kan man sige om de interne styrker og svagheder, at LEGO som udgangspunkt er et meget 

stærkt brand med et stærkt innovativt produkt. Desuden har der de seneste år været økonomisk fremgang 

og vækst (/ritzau, Lego havde fremgang over hele verden sidste år, 2015). 

Af interne udfordringer fremadrettet, kan dog nævnes supply-chain til detailledet, i forhold til at LEGOs vækst 

kontinuerligt stiger, hvormed der bliver større pres på supply og produktionsled. 

En anden udfordring kan være, at LEGO er så låst i sit brand til sit produkt (LEGO klodsen), at det er svært at 

udvikle nye koncepter og ideer, der ikke falder ind under LEGO-system. 

Ser vi efterfølgende på de eksterne muligheder og trusler, kan vi se, at LEGO har mange muligheder for fortsat 

at få vækst i især Kina, grundet den økonomiske vækst og udvikling landet fortsat befinder sig i. Som før 

Styrker

• Produktet er i vækst, 
klodsen har fremgang PLC 
kurven 

• Stærk økonomi, regnskab

• Stærkt brand. 

• Erfaren virksomhed

• Innovative

Svagheder

• Klodsen kan være 
begrænsende, det kan 
være svært for dem af 
afvige fra klodsen. 

• Logistik, supply chain

• Låst i LEGO-systemet

Muligheder.

• Kina og andre 
markedsmæssige 
muligheder

• Udbygge eksterne 
samarbejdsaftale. 

• Herunder franchise med 
kinesiske aktører. Godzilla, 
powerrangers.

Trusler

• Smuds på brand ved at 
etablere sig i Kina,

• Prisstigning af granulat

• Nye legetøjsmuligheder ( 
3D, digitalt)

• Miljøkrav for fremtiden er 
uvisse

• Lønændringer i Kina
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nævnt, er købekraften stigende og middelklassen voksende. Dermed forudsiges det, at Kina vil efterspørge 

flere varer med oprindelse fra de Vestlige lande (Otkjær, 2014). 

Derudover er der stadig muligheder for samarbejde mellem andre franchise inden for 

underholdningsindustrien omkring produktserier i tilknytning til eksempelvis film og andre narrative 

verdener. 

Truslerne består af udefrakommende påvirkninger. Specifikt i Kina er der mulige problemstillinger omkring 

miljø- og arbejdsmæssige udfordringer. LEGO har en aktiv CSR-politik (LEGO, Responsible business behaviour, 

u.d.), der prøver at imødekomme disse problemstillinger. Det kan dog ikke udelukkes, at der i et nyt land med 

andre kulturnormer kan ske hændelser, der har negativ indflydelse på LEGO som brand. 

Lønudviklingen og andre udgifter i Kina kan desuden have indvirkning på rentabiliteten. Dog må det 

formodes, at en stigende lønudgift i Kina for LEGO samtidig vil betyde en øget købekraft for hele Kina, hvorfor 

det må formodes at omsætningen dermed også lokalt vil stige, set i et makroøkonomisk perspektiv. 

Desuden kan det være en trussel, at LEGOs svaghed omkring forankringen i LEGO system gør det svært, at 

agere omkring nye og/eller digitale muligheder fra konkurrenter på markedet. 

Råvarepriserne kan desuden have indflydelse på udgifterne. En stor stigning af udgifter til råvarer – herunder 

plastikgranulat, vil i sidste ende have indflydelse på indtjening og omsætning. Dette især fordi selve 

plastikgranulatet blandt andet udvindes af olie (Ghim, 2013). 

 

5.1 Strategiske overvejelser i forhold SWOT 

SWOT-analysen kan efterfølgende bruges til at definere strategiske intentioner og dermed eventuelt reagere 

på de behov og krav som SWOT-analysen peger på (Lægaard & Vest, 2010, s. 240). 

Som tidligere nævnt i virksomhedspræsentationen har LEGO en klar vision og mission.  

Som udgangspunkt er der ingen diskrepans mellem vision/mission og SWOT-analysen. Det er fundet, at LEGO 

stadig har et stærkt produkt og brand. Dog kan det på sigt give udfordringer, at LEGO er låst i sit brand og 

dermed også låst tæt på produktet. Dette er indtil videre ikke noget som har bekymret LEGO, da de som før 

nævnt anser innovation som værende gennem et snævert fokus. 
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For at udbrede leg til alle verdens hjørner, er det påkrævet med en god logistikkæde. Dette kan som før 

nævnt være et udfordring – hvorfor LEGO også har igangsat bygning af en fabrik i Kina.  

Det store spørgsmål er, om den store vækst på det kinesiske marked allerede nu gør, at fremsigtet 

planlægning i forhold til supply-chain skal revideres. Her tænker vi, at det kunne overvejes om der påtænkes 

en yderligere investering i det igangsatte fabriksbyggeri i Kina, for dermed at være sikker på at håndtere den 

tiltagende større vækst. 

Samtidig vil sådan en udbygning komplimentere de store muligheder LEGO har i Asien generelt og i Kina 

specifikt. SWOT-analysen peger på, at LEGO har store vækstmuligheder i Kina: 

 ”.. jeg er sikker på succes i Kina, siger Jørgen Vig Knudstorp” (Hall, 2014). 

 

 

5.2 TOWS 

Efterfølgende kan det give mening at lave en TOWS-analyse. En TOWS-analyse supplerer SWOT analysen med 

muligheder for at foreslå strategiske tiltag i forhold til SWOT-analysen (Lægaard & Vest, 2010, s. 247). 

 Trusler Muligheder 

Svagheder Miljømæssige udfordringer 

Samfundsmæssige udfordringer 

Samarbejdspartnere der kan give 

politiske problemstillinger 

Fremtidssikring af 

kernekompetencer – herunder 

supply-chain 

 

Styrker Udvikling af nye innovative 

produkter 

 

Indførsel af nye kulturbærende 

produktserier 

Market er åbent 

Figur 9. TOWS-analyse 

TOWS analysen viser hvilke strategiske initiativer, der kan udnyttes (grøn), skal forberedes (gul) og skal 

undgås (rød). 
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Følger vil TOWS analysen, vil vi derfor anbefale at man: 

 Går videre med indførsel af nye (lokale) kulturbærende produkt(serier) 

 Fremtidssikrer kernekompetencerne (i dette tilfælde logistikken/kapaciteten) 

 Og på sigt bliver ved med at udvikle nye innovative produkter 

 

6. Cases 

Der er vækst i det kinesiske marked for LEGO. Dette har selv deres direktør Jørgen Vig sagt meget direkte. 

Igennem vores stratetiske analyse har vi påvist, at Kinas vækst er berettiget, og LEGO vil kunne nyde godt af 

den iht. det ekspanderede marked. Dette skyldes deres gode og innovation produkter, som også kan sælges 

på det kinesiske marked, selvom der kan være en kulturgrøft fra Danmark til Kina. 

I denne case vil vi belyse to situationer, som LEGO har potentiale for at befinde sig i. Vi forventer, at LEGO 

har en god og sund stabil vækst, som vi kalder den forventede vækst.  

Desværre kan der opstå en situation, hvor at denne vækst er for højt sat, og derfor kræves det fra LEGOs side 

en igangsættelse af en strategisk plan for en stigning i deres eksisterende vækst. Dette kan vi gøre, eftersom 

vores analyse viser, at LEGO fortsat befinder sig i vækstfasen på PLC-kurven. 

Alternativt kan vi have den omvendte situation, hvor væksten er underspillet og kommer bag på LEGO. For 

at LEGO fortsat skal have en sund supply-chain/produktion, så kræves der en investering for at kunne udvide 

LEGOs kinesiske fabrik.  

Vi har illustreret situationerne nedenfor: 
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Figur 10. Illustration af situationer 

 

Vi starter med at se nærmere på casen, hvor det simpelthen går for godt for LEGO, og at 

kapacitetsbegrænsninger skyldes et fald i en ekstra vækststigning. Vi vil med casen undersøge, hvorvidt det 

kan betale sig med en investering for at imødekomme den ekstra efterspørgsel. Efterfølgende udregner vi 

casen med en lavere vækst end forventet, og her vil resultatet være investering i et nyt produkt til det 

kinesiske marked. 

 

6.1 Forventet vækst i Kina 

Vores SWOT analyse viser, at der økonomisk fremgang i Kina, og eftersom LEGO er i gang med at ekspandere 

på markedet, så har vi med udgangspunkt fra eksterne og interne analyser opstillet følgende økonomiske 

nøgletal for indtrængningen.  

LEGO havde i 2014 en omsætning på 28,6 milliarder kroner (LEGO, Årsrapport, u.d.). Vi har ikke fundet nogen 

opgørelser, som viser hvordan fordelingen mellem omsætningen fra computerspil, film/serier, LEGO æsker 
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osv. Derfor har vi med forsigtighed konkluderet, at ud af 28,6 mia. så kan 25 mia. skyldes omsætning af LEGOs 

primære produkt, nemlig LEGO æsker.  

Vi har udregnet, at den gennemsnitlige pris pr. æske (med udgangspunkt i Ninjago serien) ligger på 305 kr. 

Dette er en pris, som slutforbrugeren skal betale. Men eftersom LEGO primært forhandler deres produkter 

via en mellemmand, så må det forventes, at grossistprisen er væsentlig lavere end 305 kr. Vores hypotese er, 

at grossistprisen vil ligge på 134,55 kr.  

Med omsætningsskønnet på 25 mia. og gennemsnitlig grossistpris på 134,55 kr. så vil det give et årligt salg 

på 185.873.606 æsker. Det er beregnet på verdensplan. Ud fra dette har vi været nødsaget til at foretage et 

estimat, at cirka 20.000.000 æsker skyldes salg fra det kinesiske marked i 2014. LEGO havde i 2014 markant 

(LEGO, Årsrapport, u.d.) vækst i Kina på 50%, og dette må vi forvente fortsætter i 2015 og følgende år, dog 

med en antagelse at væksten ikke fortsat vil være så markant. Derfor vil vi have et postulat som siger, at 

væsken kun vil være 41,4% for 2015 og 35% for 2016. Dermed vil afsætning for 2015 være 28.280.000 solgte 

æsker, og i 2016 vil antallet være på 38.181.818 æsker. 

Overstående postulat tager udgangspunkt i, at LEGOs salg i Kina for 2013 (Karner, 2013) steg med 70% og 

det efterfølgende år 50%. Vi har dermed oplevet en markant tilbagegang i selve væksten af salget. 

Igen med udgangspunkt i 2014 årsrapporten, så vil vi antage, at grænseomkostningen for produktion til det 

kinesiske marked vil være approksimativ sat til 20 kroner med en stigning 0,0000005 pr. efterfølgende æske. 

Dette er udregnet iht. den kinesiske fabrik. 

6.1.1 Dækningsbidrag ved forventede salg i 2016 

Med udgangspunkt i prisoptimering for et monopolitisk marked, som også er beskrevet ved Kinas 

markedsform, vil vi udregne vores forventede dækningsbidrag. Dette skal vi bruge iht. begge løsningsforslag, 

altså både ved situationen hvor salget går langt bedre end forventet, og situationen med et fald i 

salgsvæksten i Kina. 

Vi kan derfor komme frem til følgende formler, der skal bruges for at udregne og illustrere prisoptimeringen 

for 2016. 

 Prisfunktion: 𝑝 = −0,0000025𝑚 + 230 

 Grænseomsætning: 𝑔𝑟𝑜𝑚𝑠 = −0,000005𝑚 + 230 

 Grænseomkostning: 𝑔𝑟𝑜𝑚𝑘 = 0,0000005𝑚 + 20 

 Kapacitetsbegrænsning på: 40.000.000 produkter 
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Illustrereret vil vores optimale pris og mængde se således ud: 

 

Figur 11. Optimal pris og mængde - forventede situation 

 

 

 

Optimale pris og mængde, som også er angivet i vores introduktion, findes her: 

Pris 134,55 kr. 

Mængde: 38.181.818 stk. æsker 

Tabel 6 

Samlet givet dette et dækningsbidrag på følgende: 

Omsætning 5.137.190.082,64 kr. 

Variable omkostninger 1.128.099.173,55 kr. 

Dækningsbidrag 2015 4.009.090.909,09 kr. 

Tabel 7 
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6.2 Løsningsforslag 1  

I dette løsningsforslag tager vi udgangspunkt i situationen, hvor LEGOs produkter og indtræden på det 

kinesiske marked går over forventning. Vi stiger altså med mere end 35% fra 2015 til 2016. Dette betyder 

også, at LEGO har svært ved at imødekomme den større efterspørgsel af LEGO æsker. Der foreligger en simpel 

fare, hvor at historien vil gentage sig igen iht. logistik og manglende leverancer fra LEGOs side.  

Vi ønsker derfor at komme med et løsningsforslag, som kan efterkomme forbrugerenes lyst til at lege med 

LEGOs produkter. 

Fabrikken i Kina er ved at blive opført, og i 2017 vil den stå endeligt færdig. Men iht. vores prognose og 

situation så skal fabrikken allerede nu have en produktionsudbygning.  

Vi ser nærmere på den hypotetiske situation, hvor det simpelthen går for godt i Kina. På grund af eksisterende 

kapacitetsbegrænsninger, men også in mente med afgrænsningerne beskrevet nedenfor, så illustrerer og 

udregner vi den nye situation. 

6.2.1 Afgrænsninger ved løsningsforslaget: 

1. Det er ikke muligt at indhente ekstra kapacitet hos LEGOs andre 4 fabrikker, som er placeret rundt i 

verden. Grunden er, at grænseomkostningen vil stige betydeligt pga. transporten. 

2. Den ekstra uventede efterspørgsel sker gradvist, og den kinesiske fabrik når på intet tidspunkt 

kapacitetsbegrænsningerne, da udbygningen også gradvist rykker på begrænsningen. 

3. Grænseomkostningerne vil ved udvidelsen af fabrikken blive vandret pga. stabil og sikker levering. 

4. LEGO har påtænkt sig at investere i ny produktionsteknologi, så allerede installerede 

produktionsmaskiner vil også sikker god leverance. 

5. LEGO i Kina har vægtet værdikæden højt og derfor angivet en maksimum pris på 134,55 kr. pr. æske. 

6.2.2 Ny efterspørgsel  

I følgende ser vi situationen, hvor at der er sket en stigning i efterspørgsel, men hvor der fortsat er 

kapacitetsbegrænsninger. Konksekvensen er, at pris og mængde ændrer sig iht. den nye situation.  
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Figur 12. Optimal pris og mængde - ny efterspørgsel 

 

 

Dermed får vi en pris, som LEGO ikke kan acceptere, nemlig på 143,75 kr. pr æske. Mængden vil være på 40 

millioner, som er kapacitetsbegrænsningen. Havde LEGO ikke haft denne, så var den solgte mængde blevet 

til 40,7 millioner. 

Pris 143,75 kr. 

Mængde: 40.000.000 stk. æsker 

Kapacitetsbegrænsning: 40.000.000 stk. æsker 

Tabel 8 

Med dette in mente, så kunne vi potentielt få et dækningsbidrag på 4,55 milliarder kroner. 
 

Omsætning 5.750.000.000 kr. 

Variable omkostninger 1.200.000.000 kr. 

Dækningsbidrag 4.550.000.000 kr. 

Tabel 9 
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Men med vores afgrænsning iht. prisen på 134,55 kr. pr æske, så vil vores reelle dækningsbidrag se ud som 

følgende: 

Omsætning 134,55 x 40.000.000 5.382.000.000 kr. 

Variable omkostninger 30 x 40.000.000 1.200.000.000 kr. 

Dækningsbidrag  4.182.000.000 kr. 

Tabel 10 

 

Det er væsentlig over det forventede dækningsbidrag på 4 milliarder kroner. Eftersom en af afgrænsningerne 

vedr. æskeprisen var at den ikke måtte stige eller falde, da den skal være fastlåst på 134,55 kr. 

 

 

Derfor har vi to situationer, som LEGO kan stile efter for at profitoptimere på det kinesiske marked.  

1. Ikke imødekomme den stigende efterspørgsel og fastlåse prisen på 134,55 kr. 

2. Foretage en investering så deres kapacitetsbegrænsning bliver hævet iht. markedets 

efterspørgsel. 

Vi må afkaste forslag 1 med det samme, eftersom der er potentiale for, at LEGO vil stå i en situation, hvor de 

ikke vil kunne levere produktet til sine kunder/leverandører. Derfor vælger vi at gå videre med en investering 

og udvidelse af kapacitetsbegrænsningen på LEGO fabrikken. 

 

 

6.2.3 Prisoptimering ved ny situation 

Den nye prisfunktion er 𝑝 = −0,0000025𝑚 + 243,75. Her kan det læses, at vi har samme hældning som i 

den forventede vækstsituation.  

Med udvidelsen vil vi opleve en ændring i grænseomkostningen, da denne vil blive fuldstændig stabil og 

sikker, selvom vi leverer mere eller mindre end forventet. 
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Vi kan derfor komme frem til følgende nye formler, som skal bruges for at udregne og illustrerer 

prisoptimeringen for 2016. 

 Prisfunktion: 𝑝 = −0,0000025𝑚 + 243,75 

 Grænseomsætning: 𝑔𝑟𝑜𝑚𝑠 = −0,000005𝑚 + 243,75 

 Grænseomkostning: 𝑔𝑟𝑜𝑚𝑘 = 25,35 

 

Figur 13. Optimal pris og mængde - ny situation 

 

 

Den nye optimale pris og mængde for 2016 vil derfor blive følgende:  

Pris 134,55 kr. 

Mængde: 43.680.000 stk. æsker 

Tabel 11 
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Samlet givet dette et dækningsbidrag på: 

Omsætning 5.877.144.000 kr. 

Variable omkostninger 1.107.288.000 kr. 

Dækningsbidrag 4.769.856.000 kr. 

Tabel 12 

 

6.2.3 Stigning i dækningsbidrag 

Her ser vi, hvordan dækningsbidraget er steget med den ekstra efterspørgsel og udvidelse. 

Stigning i dækningsbidrag Forventet Uden udvidelse Med udvidelse 

Omsætning 5.137.190.082,64 kr. 5.382.000.000 kr. 5.877.144.000 kr. 

Variable omkostninger 1.128.099.173,55 kr. 1.200.000.000 kr. 1.107.288.000 kr. 

Dækningsbidrag 4.009.090.909,09 kr. 4.182.000.000 kr. 4.769.856.000 kr. 

Tabel 13 

Hermed kan vi udregne, hvor meget LEGO skal forvente at deres dækningsbidrag stiger med ved både at 

foretage udvidelsen eller ved ikke at gøre dette. 
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Figur 14. Oversigt af dækningsbidrag 

En investering i en udvidelse kan derfor betyde, at LEGO kan indhente et dækningsbidrag, som er væsentligt 

større end dækningsbidraget ved situationerne forventede eller uden udvidelse. Ser vi specifikt på forskellen 

mellem uden udvidelse og med udvidelse, så vil det gevinstmæssige beløb være 587.856.000 kr. 

Det er centralt, at denne gevinst kun sker i 2016, hvor at udvidelsen bliver foretaget. Vi må alt andet end lige 

forvente, at når den nye kinesiske fabrik står endegyldigt færdig i 2017, så vil en ny kapacitetsbegrænsning 

ikke være truende med samme korte tidshorisont. 

 

6.2.4 Investering 

Det første vi skal gøre, er at undersøge hvorvidt investeringen er fordelagtig. Vi må derfor undersøge 

nærmere, hvad det kræver for at ekspandere fabrikken hurtigere end allerede planlagt. 

Vi går ud fra, at der er tale om en engangsinvestering, hvorefter der ikke længere vil blive gennemført 

betalinger til investeringen. 

Et overslag for at kunne gennemgøre udvidelsen ser således ud: 

Investeringer Beløb (kr.) 
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Nye ekstra produktionsmaskiner og 

-materialer 
60.000.000 

Godkendelse fra kinesisk regering 

for udvidet entreprenørarbejde 
1.000.000 

Entreprenørarbejde 20.000.000 

Byggemateriale 60.000.000 

Ekstra fabriksarbejdere 5.000.000 

Interne LEGO udgifter 4.000.000 

Samlet 150.000.000 

Tabel 14 

Oversigt af investeringen ses nedenfor. Nu gælder det om, at se nærmere om investeringen er fordelagtig 

eller ej, selvom udbetalingen sker i 2015, og gevinsten først hentes i 2016. Gevinsten er i dette tilfælde 

udregnet til 547.856.000 kr., som også er beskrevet i forrige afsnit. 

 

Figur 15. Investering 

Med vores kendte værdier, kan vi opstille en kalkule, som diskonterer gevinsten fra 2016 tilbage til 2015. 

Vores kalkulationsrente er opbygget af realrenten og risikotillæg, dermed har vi undladt inflationstillægget, 
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eftersom vi har regnet i fastepriser. Realrenten er blevet sat til 1,5% og vores risikotillæg er udregnet til at 

være 3,5%. Dette begrunder vi med, at det er yderst risikabelt at begynde at foretage udvidelsen af fabrikken, 

specielt når den ikke står endeligt færdigt før i 2017. Hertil må udvidelsen ikke forsinke eksisterende 

entreprenørarbejde. Vi må samtidig vurdere, at når hele gevinsten skal indhentes i det efterfølgende år, så 

er der risiko ved en forsinkelse, betydelig for det samlede overskud.  

År 2015 2016 

Investering -150.000.000 kr.  

Udbytte  587.856.000 kr. x (1+0,05)-1 

Nutidsværdi   559.862.857 kr. 
Tabel 15 

Investering på 150.000.000 kr. og med en tilbageført gevinstmæssigværdi på 559.862.857 kr. så må det 

betegnes, at investeringen er særledes fordelagtig.  

Dette skyldes et overskud på 559.862.857 kr. - 150.000.000 kr. = 409.862.857 kr. 

På baggrund af denne positive investering, så foreslår vi, at LEGO går videre med investeringen, såfremt disse 

vil befinde sig i situationen med ekstra efterspørgsel. 

 

6.2.5 Finansiering 

Vi har bevist, at det er yderst lønsomt for LEGO at acceptere investeringen, såfremt at de kommer i en 

ønskesituation, hvor deres produktion i Kina ikke kan følge med efterspørgsel på deres produkter. Nu gælder 

det derfor om, at få sikret en acceptabel finansiering af LEGOs investering. 

I den forbindelse indhentes der to tilbud fra store kendte danske banker, nemlig Nordea og Nykredit. 

6.2.5.1 Nordea finansiering 

Der er indhentet et skarpt tilbud på obligationslån (Nordea, u.d.) med en løbetid på 5 år og fast rente på 1,5% 

i hele lånets løbetid. Kursen er sat til 99. Terminsbetalingen sker 1 gang om året. 

Vi har valgt dette lån, eftersom renten er tæt på historisk lav, og vi dermed vil kende renteudgifterne og 

afdragene. Hertil er vores vurdering, at renten vil med stor sandsynlighed stige i fremtiden, og eftersom 

gevinsten for investeringen allerede sker i 2016, så kan vi indfri restgælden med en mulig gevinst, hvis 

obligationslånet stiger til kurs 100.  
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Obligationslån (annuitetslån) 

Hovedstol 151.535.353,53 kr. 

Terminslængde Helår 

Løbetid 5 år 

Antal terminer 5 stk. 

Kurs 99 

Nominel årlige rente 1,5 % 

Omkostninger 20.000 kr. 

Tabel 16 

Der i dette lån 20.000 kr. i omkostninger, og med en kurs 99, så bliver udbetalingen af et lån på 

151.535.353,53 kr. følgende:  

151.535.353,53 ∗ 0,99 − 20.000 = 150.000.000 

Terminsbetalingen (ydelse) pr. år bliver herefter: 

𝑌𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 = 150.000.000 ∗ 𝛼5|1,5%
−1 

𝑌𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 = 31.685.424,5 𝑝𝑟. 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 

Dette giver et finansieringsoverblik i danske kroner: 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente Afdrag 

1  151.535.353,54   31.684.424,50   2.273.030,30   29.411.394,19  

2  122.123.959,34   31.684.424,50   1.831.859,39   29.852.565,11  

3  92.271.394,24   31.684.424,50   1.384.070,91   30.300.353,58  

4  61.971.040,66   31.684.424,50   929.565,61   30.754.858,89  

5  31.216.181,77   31.684.424,50   468.242,73   31.216.181,77  

6  0     0   0     0  

Tabel 17 

 

 



LEGO – EVERYTHING is CHINA 

 

 

52 

 

Vi ønsker at kende vores samlede ydelser og rentebetalinger i perioden, og disse bliver opgjort til følgende: 

Ydelse i alt 158.422.122,48 kr. 

Heraf rentebetalinger 6.886.768,94 kr. 

Tabel 18 

 

På grund af kurstab og omkostninger ved oprettelse af obligationslånet, så har vi brug for at kende til vores 

effektive rente. Den effektive rente beregnes ud fra vores hovedstol på 151.535.353,53 kr., og vores 

ydelse/termin på 31.684.424,50 kr. Den effektive rente bliver derfor: 1,85% pr. år. 

 

 

6.2.5.2 Nykredit 

Nykredits tilbud på et fastforrentet kontantlån (Nykredit, u.d.) ligner unægtelig meget samme lån, som 

Nordea har givet tilbud på. Løbetiden er på 8 år med en rente på 1%. I dette tilfælde bliver der lånt til kurs 

100, så derfor er lånebeløbet det samme som investeringen på 150.000.000 kr. Terminsbetalingen sker 1 

gang om året. 

 

 

Kontantlån (annuitetslån) 

Hovedstol 150.000.000 kr. 

Terminslængde Helår 

Løbetid 8 år 

Antal terminer 8 stk. 

Kurs 100 

Nominel årlige rente 1 % 

Omkostninger 0 kr. 

Tabel 19 

Der er ingen omkostninger forbundet ved dette lån, og med en kurs 100, så bliver udbetalingen af lånet det 

samme som hovedstolen. 
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Terminsbetalingen (ydelse) pr. år bliver herefter: 

𝑌𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 = 150.000.000 ∗ 𝛼8|1%
−1 

𝑌𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 = 19.603.543,81 𝑝𝑟. 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 

Dette giver et finansieringsoverblik i danske kroner: 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente Afdrag 

1 150.000.000,00  19.603.543,81   1.500.000,00   18.103.543,81  

2 131.896.456,19   19.603.543,81   1.318.964,56   18.284.579,24  

3 113.611.876,95   19.603.543,81   1.136.118,77   18.467.425,04  

4 95.144.451,91   19.603.543,81   951.444,52   18.652.099,29  

5  76.492.352,62   19.603.543,81   764.923,53   18.838.620,28  

6  57.653.732,34   19.603.543,81   576.537,32   19.027.006,48  

7  38.626.725,86   19.603.543,81   386.267,26   19.217.276,55  

8  19.409.449,31   19.603.543,81   194.094,49   19.409.449,31  

9 0 0 0 0 

Tabel 20 

  

Ydelse i alt 156.828.350,45 kr. 

Heraf rentebetalinger 6.828.350,45 kr. 

Tabel 21 

 

6.2.6 Vurdering af lånene 

I både Nordea og Nykredit tilfælde har der været tale om et annuitetslån med en fastlåst rente. Før der kan 

tages en endelig beslutning om, hvilket lån LEGO skal indgå iht. deres investering, så må vi først vurdere 

begge lån ud fra fire kriterier, som Peter Lynggard beskriver i sin bog om investering og finansiering (side 

116). Dette er omkostninger, likviditet, risiko og fleksibilitet.  
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Figur 16. (Bang, Bang-Sudergaard, Frølich, & Pedersen) 

 

Vurdering af lån Nordea Nykredit 

Omkostninger En højere renteindbetaling end 

Nykredit. Der er en forskel på  

58.418,49 kr. Ydermere er der 

omkostninger for oprettelse af 

lånet. 

Effektive rente er 1,85% pr. år 

Lavere renteindbetaling og ingen 

omkostninger for oprettelse. 

Effektive rente er 1% pr. år. 

Likviditet I begge lån må likviditeten betegnes som værende acceptabel 

grundet LEGOs gode økonomi, som også er beskrevet i vi 

afgrænsningsafsnit 

Risiko Risikoen er også i begge tilfælde kendte på forhånd, da der er 

indgået aftaler om en fast rente 

Fleksibilitet God mulighed for indfrielse af lån 

med eventuel kursgevinst ved 

kurs 100 

Fastlåst rente men med mulighed 

for at omlægning af lånet  

Tabel 22 

http://finansiering.systime.dk/typo3temp/pics/092d6b5abe.png
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Vi foretager en opsummering af vores to lån med henblik på at anbefale LEGO et af disse. 

Valg af lån Nordea Nykredit 

Ydelse i alt 158.422.122,48 kr. 156.828.350,45 kr. 

Ydelse pr. termin 31.685.424,5 kr. 19.603.543,81 kr. 

Heraf rentebetalinger 6.886.768,94 kr. 6.828.350,45 kr. 

Tabel 23 

Nordea lånet har ekstra rentebetalinger for 58.418,4 kr. iht. Nykredits lån. Dette kan være en økonomisk 

årsag til, at vi vil anbefale Nordeas obligationslån. Men samtidig skal LEGO reservere et større cashflow pga. 

årlige ydelser er 12.081.880,69 kr. større. 

Med LEGOs sunde økonomi, må vi gå ud fra, at LEGO ikke ønsker at have en lang kapitalbinding, og eftersom 

lånets løbetid er væsentlige større ved Nykredit, så vil vi anbefale LEGO accepterer og tager imod Nordeas 

tilbud. 

 

 

6.3 Løsningsforslag 2  

I vores SWOT-analysen er vi tidligere kommet frem til at LEGO har gode muligheder i Kina og at dennes 

økonomi forventes fortsat med at vokse. På trods finder vi det interessant at undersøge og forberede et 

løsningsforslag til en handlingsplan, hvis den økonomiske forecast skulle slå fejl. Vi vil derfor diskutere hvilke 

handleområder og værktøjer, der er tilgængelige for LEGO og hvordan disse kan benyttes i en situation, hvis 

den økonomiske udvikling i Kina stagnere, hvis LEGOs produkter ikke sælger tilstrækkeligt. Derfor foreslås 

det at LEGO indgår endnu et samarbejde med en franchisekæde som beskrevet i analysen. Fordelen ved 

dette er at franchisen i forvejen har fat i et marked og kan via sin position på markedet være en døråbner 

hvor LEGO ikke er kendt.  
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6.3.1 Ramme 

For at kunne demonstrere løsningsforslaget om at starte et nyt produkt målrettet mod det kinesiske marked, 

forudsiges det at LEGO kommer til at ligge under den forventede vækst omtalt i den første case med 22,85 

%. Dette svarer til de afsætter ca. 30 mio. æsker og lider et tabt i DB på. 916 mio.  

 

 

 

 

Pris i kr. 134,55 

DB i kr. 105 

Forventet afsætning 
stk. 38181818 

Pris pr. æske i kr. 134,55 

DB pr. stk. kr. 105 

DB i alt. Kr. 4009090890 

    

Ny lavere afsætning 
stk. 29454019 

Nyt DB i alt. Kr. 3092671995 

Tabt DB i kr. 916418895 
Tabel 24 

*77,15% af den forventede 

 

Der stiles efter at lancere et produkt som vil kunne indhente dette tab.  

Ved at analysere en franchiselinje kontra en af LEGOS egne er vi kommet frem til at salgsprisen pr. solgt klods 

er 15 øre højere i franchise end deres egne (se bilag 10.2). Samtidigt antages det, at 

produktionsomkostningerne er de samme for både egne og franchiseklodser. Dermed antages det, at den 

højere stk. pris skyldes at LEGO skal dele fortjenesten med franchise giveren.  
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Dette betyder endeligt, at grænseomkostningerne vil være højere fra start af og at gromk vil forholde sig 

anderledes end ved produktion af egne klodser. Der efterlades mindre til egen profit, idet gromk ligger højere 

på y aksen, og har en stejlere stigning end i den forventede afsætnings gromk.  

Ved introduktion af et nyt franchise produkt antages følgende prisafsætningsfunktion: -0.0000075x+250 

 

Optimale pris:  134,55 kr.  

Optimale mængde: 8.727.799 stk. 

Omsætning 
          
1.174.251.262kr.  

VO 
             
519.647.220kr.  

DB 
             
654.604.042kr.  

 

 

 

Figur 17. Optimal pris-mængde 
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Udregningen viser at ved lancering at et nyt franchise produkt er det muligt at få en dækningsgrad på 56 %, 

dette er mindre end ved salget af ikke franchise produkter, men skyldes den lavere fortjeneste på produktet. 

 

6.3.2 Finansiering og investering  

For at lancere et nyt produkt i tilfælde af stagnation i den kinesiske økonomi, er vi nødt til at investere et 

beløb på 1500 mio. kr. for at kunne realisere planen. Beløbet er en forudsætning og et skøn ud fra 

betragtninger af LEGOs regnskaber. Realrenten forudsættes til 1,5% og risikotillægget til 3%. Dermed bliver 

kalkulationsrenten 4,5 % For nedenstående udregning har vi valgt at benytte kapitalværdimetoden 

(Lynggaard, Investering og finansiering, 2008, s. 39).  

For udregning af investeringen har vi opstillet følgende tabel og graf som viser intentioner og udvikling for 

investeringen samt det årlige udbytte.  

 

6.3.2 Investering 

 

År Mio. kr. 
Tilbageskrevet 

mio. kr. 

0 -1500  

1 655 627 

2 655 600 

3 655 574 

4 655 549 

5 655 526 

 Lånt Udbytte 

Status -1500 2875 

Overskud  1375 
Tabel 25 

- Kalkulationsrente 4,5% 
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Figur 18. Investering 

 

Grafisk ses det, hvordan gælden optages i år 0, for derefter at få et udbytte, som er tilbageskrevet for hvert 

år. Dermed bliver udbyttet mindre jo længere ude i fremtiden det forventes at komme til udbetaling. Det ses 

at investeringen er fordelagtig idet vi har et overskud efter 5 år.  

 

6.3.3 Finansiering  

Nu hvor investeringen har vist, at det er lønsomt at investere i lanceringen af et nyt franchise produkt, finder 

vi det relevant at belyse hvordan lånebeløbet kan finansieres, og hvilket lån er mest hensigtsmæssigt at tage. 

Det forudsættes at LEGO har fået tilbudt 2 typer af lån som beskrives nedenfor. Vi vil på baggrund af de 

oplyste kriterier via den finansielle lommeregner (Arachnoid, u.d.) beregne lånenes fordelagtighed for at 

træffe det mest lønsomme valg.  

Til at fastslå et så realistisk nutidsbillede har vi taget udgangspunkt i rentesats fra Nordea (Nordea, u.d.).  

Det forudsættes at lånerenten er 1,5 % for et lån i kurs 100 som er fastforrentet og har en løbetid på 5 år og 

ligeledes 1 % for et lån i kurs 95 som også er fastforrentet. 
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Lån 1: 1500 mio.kr. til 1,5 % i rente og kurs 100. Ingen stiftelsesomkostninger 

Present Value 1500 mio 

Future Value 0 mio 

Number of Payments 5 År 

Payment Amount 313,63 mio.  

Interest Rate per period, % 1,5 
Tabel 26 

Vi har via den finansielle lommeregne udregnet ovenstående, som viser at de årlige afdrag er 313, 63 mio.kr. 

Dermed forholder de samlede kreditomkostninger i lånets løbetid sig på 68, 15 mio.kr. 

 Udregning af kreditomkostninger. -1500+(5*313,63) = 68,15 mio.kr. 

 

Lån 2: 1500 mio. kr. til 1% i rente og kurs 95. Ingen stiftelsesomkostninger 

Present Value 1579 mio 

Future Value 0 mio 

Number of Payments 5 År 

Payment Amount 325,34 mio 

Interest Rate per period, % 1 
Tabel 27 

Vi har via den finansielle lommeregne udregnet ovenstående, som viser at grundet kurstabet er lånet nødt 

til at være højere for at kunne stille den fornødne likviditet.  

 Udregning af kurstab 1500/0,95 = 1578 mio.kr. 

På baggrund af kurstabet øges lånebeløbet til det punkt, hvor tilstrækkelig likviditet opnås, men den årlige 

afbetalingsrate på 325,34 mio.kr. kendes og tages med i en ny beregning for at finde frem til den effektive 

rente. 

Present Value 1500 mio 

Future Value 0 mio 

Number of Payments 5 År 

Payment Amount 325,34 mio 

Interest Rate per period, % 2,74 
Tabel 28 
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Den nye beregning viser, at den effektive rente på lån 2 forholder sig til 2,74 % og at de årlige afdrag er 325,34 

mio.kr. Dermed forholder de samlede kreditomkostninger i lånets løbetid sig på 126,7 mio.kr. 

 Udregning af kreditomkostninger. -1500+(5*325,34) = 126,7 mio.kr. 

 

For at kunne vurdere disse lån op mod hinanden er det nødvendigt at kikke på følgende. 

 Omkostninger  

 Likviditet 

 Risiko 

 Fleksibilitet 

Lån 1 har en ÅOP på 1,5 %, intet kurstab og har ingen stiftelsesomkostninger. Dermed er omkostningerne 

overskuelige og vurderes til at være attraktive. Lånet giver den fornødne likviditet idet LEGO har et 

investeringsbehov på 1500 mio. kr. da lånekursen er 100. Da der er tale om et fastforrentet lån til 1,5% i 

rente, vurderes risikoen at være meget lav, da renten har vist sig at være opadgående den seneste tid 

(Dengsøe, 2015)  

I tilfælde af en situation hvor renten stiger og LEGO sidder med et fastforrentet lån, vil det kun være positivt, 

da den forventede inflation ligeledes vil forventes at stige (Lynggaard, Investering og finansiering, 2008, s. 

117). Slutteligt forudsættes det, at Lån 1 et ikke er fleksibelt, da det ikke kan indfries før tid, såfremt LEGO 

ønsker dette. 

 

Lån 2 har en ÅOP på 2,74 %, og lånes til kurs 95 og har ingen stiftelsesomkostninger. Lånet giver ikke den 

fornødne likviditet grundet kurstabet og skal derfor forøges. Da der er tale om et fastforrentet lån til 2,74 % 

i rente, vurderes risikoen forholdsvis lav. Slutteligt forudsættes det, at Lån 2 er fleksibelt da det kan indfries 

før tid såfremt LEGO ønsker dette. 

 

 



LEGO – EVERYTHING is CHINA 

 

 

62 

 

6.3.4 Delkonklusion 

Igennem interne og eksterne analyser har vores opsummering i SWOT analysen vist, at der foreligger en 

investeringsmulighed i form af nyt samarbejde med en franchise på det kinesiske marked. Dette 

løsningsforslag har klargjort, at ved hjælp af en investering, kan LEGO erobre en markedsandel, samt skabe 

sig en fortjeneste som er i stand til at dække tilbagebetalingen af lånets rates allerede fra 1. 

tilbagebetalingsfrist over en 5 årig periode og generere et overskud på 1375 mio.kr.  

Det anbefales derfor, at agere på denne måde i tilfælde af at den økonomiske situation i Kina stagnerer. Det 

kan siges, at investeringen er en nødløsning, da fortjenesten er mindre fordelagtig end ved den oprindelige 

situation.  

Lån 1 er billigere end lån 2 idet ÅOP er lavere, men lån 1 har samtidig en større fastlåsthed, som gør at LEGO 

ikke kan indfri lånet til enhver tid. Det skal nævnes, at investeringen er fordelagtig med begge 

finasieringsmuligheder, og det påhviler udelukkende LEGO at bestemme hvilken situation de ønsker at 

befinde sig i. Vores vurdering er truffet ud fra et økonomisk synspunkt og sammenholdt med, at det vurderes, 

at LEGO har en lukrativ fremtid, anbefales Lån 1. 

 

6.4 Sammenfatning – cases 

Vi har nu opstillet forskellige løsningsforslag til forskellige scenarier, som opstillet i starten af dette kapitel.  

Dette er nogle forslag på forskellige strategiske initiativer, som LEGO eventuelt kan sætte i værk, afhængig 

af situationen i Kina. De strategiske initiativer bygger på forslag fra TOWS-analysen. 

 

7. Konklusion 

Kina er mulighederne land. Den økonomiske udvikling er fortsat i god vækst. For de rigtige virksomheder med 

de rigtige produkter er mulighederne uendelige. 

Vi har i dette eksamensprojekt fordybet os i LEGOs strategiske muligheder. For at komme frem til disse, har 

vi analyseret interne og eksterne parametre, for dermed at have en baggrund for SWOT/TOWS analyse, for 

dermed at kunne belyse mulige strategiske initiativer. 
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Vi ønskede at undersøge hvilke markeds- og konkurrencemæssige udfordringer LEGO har, og med specifikt 

fokus på Kina, hvordan vækst kan opretholdes og hvilke strategiske initiativer dette kan afstedkomme. 

Sammenfatningen af SWOT- TOWS-analyserne er, at LEGO har et stærkt brand, har muligheder for at 

ekspandere eventuelt gennem nye serielanceringer, bør være opmærksom på logistikken kan følge med og 

kontinuerligt være på forkant med den teknologiske udvikling i forhold til konkurrenternes og egen udvikling. 

Kina bør ses som et fortsat stærkt voksende marked med fortsatte store muligheder for indtjening. Det 

gælder om at bide sig fast og udnytte udviklingen i den kinesiske økonomi og dermed ride på samme bølge 

med forventet sideløbende vækst.  

For at imødegå udfordringerne og udnytte markedet kan man eventuelt lave følgende strategiske tiltag: 

 Ved en lavere forventet vækst, kan man forventeligt opjustere omsætning ved en lancering af ny 

serie der primært kunne henvende sig til den Kinesiske folkesjæl i udførelse. Dette ville kunne 

korrigere en mindre vækst i salget end forventet. 

 Ved en situation hvor omsætningen er større end forventet, og i ønsket om ikke at skuffe det kineske 

marked hverken prismæssigt, ved at sætte priserne højere op eller knaphedsmæssigt, ved at supply-

chain ikke kan følge med grundet en kapacitetsgrænse, vil det været tilrådeligt at investere i en 

udvidelse af kapaciteten. 

Dermed vil LEGO stadig forblive en stærk spiller på det kinesiske marked for legetøj. Et marked som stadig 

har stor vækst i sigte – og samtidig bliver et nøglemarked for langt de fleste virksomheder. 

 

8. Perspektivering 

LEGO er et kæmpe multinationalt firma. Derfor kan en eksamensopgave om LEGO umuligt anskueliggøre alle 

problemetikker og muligheder. 

Vi ville gerne have inddraget innovation og udvikling i højere grad, da vi mener at selve kernen af LEGOs 

værdier og produkter ligger omkring disse felter. Et sådan fokus vil dog fjerne opgaven mere fra det 

erhvervsøkonomiske pensum, hvilket i så fald ikke ville falde i tråd med opgavens væsen. 

Desuden kunne andre aspekter af virksomheden være interessante at belyse. Inden for det 

erhvervsøkonomiske pensum kan vi nævne: 
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 Lageroptimering via Wilsons teorier 

 Regnskabsanalyser med eventuelt henblik på effektivitet og børsnotering 

 Undersøgelser omkring priskrydselasticitet 

Fra vores øvrige fag kan i øvrigt nævnes interessante fokusområder som: 

 Ledelse og organisation – eksempelvis omkring værktøjer som balanced scorecard og kulturmodeller 

 Forretningsudvikling og nytænkning 

 Servicebegreber og serviceøkonomi i forhold til kundeloyalitet, brand eller temaparker 
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10. Bilag 

 

10.1 Regressionsanalyse 

 

 

HOVEDTAL FRA REGRESSIONSANALYSEN. (Uden konstantled) KVADREREDE KORRELATIONER

(Resultaterne er angivet med en præcision på 6 decimaler- værdier under decimalgrænsen angives med ~ 0) Legovækst EU- BNI-vækst Kina befolkningsvækst Kina BNI-vækst

Legovækst 1 0,09155 0,384706 0,20788

Responsvariabel: Legovækst EU- BNI-vækst 0,09155 1 0,111674 0,614042

Kina befolkningsvækst 0,384706 0,111674 1 0,486376

R1
2

0,178868  (Se note) Kina BNI-vækst 0,20788 0,614042 0,486376 1

R2
2

0,805361  (Se note)

Standardafvigelse 0,124286 Varians = 0,015447 KORRELATIONER

Observationer 7 Legovækst EU- BNI-vækst Kina befolkningsvækst Kina BNI-vækst

Legovækst 1 -0,302573 -0,620246 -0,455939

EU- BNI-vækst -0,302573 1 0,334176 0,783608

KVADRATSUMMER OG F-TEST Kina befolkningsvækst -0,620246 0,334176 1 0,697407

Kina BNI-vækst -0,455939 0,783608 0,697407 1

Frihedsgrader Kvadratsum F-værdi p-værdi

Regression 3 0,255662 5,516943 0,066242

Residual 4 0,061788

I alt (SKy) 7 0,31745

KOEFFICIENTER OG KONFIDENSINTERVALLER

    95%-konfidensintervaller

Koefficienter Standardafv. n. grænse ø. grænse

Vækst 0,651113 3,378298 -8,728547 10,030773

Kina befolkningsvækst 84,98017 57,703004 -75,229052 245,189392

Kina BNI-vækst -2,284407 3,094351 -10,875703 6,30689

KOEFFICIENTTESTS

p-værdi(ss) p-værdi(ss) H1 H1

Koefficienter t-stat tosidet ensidet tosidet ensidet

Vækst 0,651113 0,192734 0,856557 0,428279 b1 ≠ 0 b1 > 0

Kina befolkningsvækst 84,98017 1,472717 0,214816 0,107408 b2 ≠ 0 b2 > 0

Kina BNI-vækst -2,284407 -0,738251 0,501332 0,250666 b3 ≠ 0 b3 < 0
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10.2 Bilag omkring prisforskelle på sæt

 

STAR WARS serie

kr stk pris pr stk

1 75045 370 434 0,853

2 75015 230 271 0,849

3 75043 650 717 0,907

4 75053 900 929 0,969

5 75078 130 141 0,922

6 75042 450 439 1,025

7 75049 350 279 1,254

8 75050 550 448 1,228

9 75040 250 261 0,958

10 75048 250 234 1,068

11 75052 750 616 1,218

12 75030 100 94 1,064

13 75033 100 97 1,031

14 75073 100 77 1,299

15 75076 100 105 0,952

16 75089 130 105 1,238

17 75072 100 95 1,053

18 75082 450 355 1,268

19 75077 100 102 0,980

20 75081 250 247 1,012

21 75083 550 500 1,100

22 75080 250 251 0,996

23 75088 130 106 1,226

24 75054 1100 1137 0,967

25 75084 650 570 1,140

I alt 8990 8610 1,044
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Ninjago

1 70784 350 360 0,9722222

2 70756 230 215 1,0697674

3 70725 550 691 0,7959479

4 70750 700 756 0,9259259

5 70754 130 153 0,8496732

6 70753 70 94 0,7446809

7 70755 180 188 0,9574468

8 70505 410 565 0,7256637

9 70755 180 188 0,9574468

10 70748 350 360 0,9722222

11 70745 180 219 0,8219178

12 70746 250 311 0,8038585

13 70747 250 236 1,059322

14 70749 450 529 0,8506616

15 70753 70 94 0,7446809

16 70746 250 311 0,8038585

17 70749 450 529 0,8506616

18 70748 350 360 0,9722222

19 70750 700 756 0,9259259

20 70745 180 219 0,8219178

21 70755 180 188 0,9574468

22 70752 60 58 1,0344828

23 70753 70 94 0,7446809

24 70725 700 691 1,0130246

25 70727 350 426 0,8215962

I alt 7640 8591 0,8893028
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f-test af standardafvigelse i to normalfordelte populationer

Model

Xi ~ N(μx, σx
2
)

Yi ~ N(μy, σy
2
)

Data

nx sx ny sy

25 1,06306 0,13574 25 0,88789 0,1053

Hypoteser

H0:  σx = σy

H1:  σx ≠ σy

Teststørrelse

 = 0,121474

f = 1,661608 Frihedsgrader: (nx - 1, ny - 1)  = (24, 24)

Signifikanssandsynlighed Kritisk værdi ved testniveauet α = 0,05

Testniveau = 0,05 f0,025 = 0,440669

p-værdi (ss) = 2min{P(F ≤ f), P(F ≥ f)} = 0,220771 f0,975 = 2,269277

H0 accepteres fordi ss  ≥ Testniveau Ho accepteres fordi testværdien 1,661608 ikke ligger i det kritiske område
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Poolet t-test af middelværdi i to normalfordelte populationer

Model

Xi ~ N(μx, σx
2
)

Yi ~ N(μy, σy
2
) Antagelse:  σx = σy

Data

nx sx ny sy

25 1,06306 0,13574 25 0,88789 0,1053

Hypoteser

H0:  μx = μy (D = 0)

H1:  μx ≠ μy

Teststørrelse

 = 0,121474

t = 5,098358

 = 0,034358

Frihedsgrader = nx + ny - 2  = 48

Signifikanssandsynlighed Kritisk værdi ved testniveauet α = 0,05

Testniveau = 0,05 t0,025 = -2,010635

p-værdi (ss) = 2min{P(T ≤ t), P(T ≥ t)} = 0,000006 t0,975 = 2,010635

H0 forkastes da ss < Testniveau Ho forkastes fordi testværdien 5,098358 ligger i det kritiske område
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10.3 Bilag til løsningsforslag 1 

 

 

 

Udledning af prisafsætningsfunktion

Pris Mængde

Punkt 1 180 20.000.000

Punkt 2 130 40.000.000

50 -20.000.000

Udledning af Grænseomkostningsfunktionen

GROMK Mængde

Punkt 1 30 20.000.000

Punkt 2 40 40.000.000

-10 -20.000.000

Hvis prisafsætningsfunktionen kendes kan den tastes direkte nedenfor:

p= -0,0000m +230

o

GROMS= -0,0000m +230

 

Ud over denne prisafsætningsfunktion er der modtaget et tilbud om

salg af op til stk. til en anden kunde

Prisen er aftalt til kr./stk

Kapacitetsgrænse 40.000.000            

GROMS = GROMK

o

-0,0000m +230 = +0,0000m +20

o

-0,0000m = -210

o

m= 38.181.818

Marginal GROMK 39,09090909

Stk Pris Kr.

Omsætning Marked 1 38.181.818,18 134,55 5.137.190.082,64

Alt. Tilbud 0,00 0,00 0,00

5.137.190.082,64

VO 38.181.818,18 29,55 1.128.099.173,55

DB 4.009.090.909,09
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Udledning af prisafsætningsfunktion

Pris Mængde Indtastning

Punkt 1 180 25.500.000

Punkt 2 130 45.500.000

50 -20.000.000

Udledning af Grænseomkostningsfunktionen

GROMK Mængde

Punkt 1 0 0

Punkt 2 0 0

0 0

Hvis prisafsætningsfunktionen kendes kan den tastes direkte nedenfor:

-0,0000025000m +243,7500

o

GROMS= -0,00000500m +243,750

 

GROMK= +0,00000000m +25,350

GROMS = GROMK

o

-0,0000050000000m +244 = +0,0000m +25,4

o

-0,0000050000000m = -218

o

m= 43.680.000

i

p= 134,55

Omsætning 5.877.144.000,00     

VO 1.107.288.000,00     

DB 4.769.856.000,00     
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10.4 Bilag til løsningsforslag 2 

 

 

 

  

Udledning af prisafsætningsfunktion

Pris Mængde Indtastning

Punkt 1 200 0

Punkt 2 110 12.000.000

90 -12.000.000

Udledning af Grænseomkostningsfunktionen

GROMK Mængde

Punkt 1 50 2.000

Punkt 2 58 3.500.000

-8 -3.498.000

Hvis prisafsætningsfunktionen kendes kan den tastes direkte nedenfor:

p= -0,0000m +200

o

GROMS= -0,0000m +200

 

GROMK= +0,0000m +50

GROMS = GROMK

o

-0,0000m +200 = +0,0000m +50

o

-0,0000m = -150

o

m= 8.727.799

i

p= 134,54

Omsætning 1.174.251.262          

VO 519.647.220             

DB 654.604.042             


