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1 Indledning 

Bang & Olufsen har i mange år været et dansk stilikon på lige fod med Arne Jacobsen og er i en 

lang årrække blevet rost for deres kvalitet og design. Bang & Olufsen er i mange danskeres øjne 

indbegrebet af dansk design og kvalitet, og er såvel i indland som udland blevet rost for deres 

unikke produkter, der ikke kun imponerer designmæssigt, men også teknologisk. Bang & Olufsen 

har produceret produkter som ICEpower forstærkeren, der med sin størrelse kan tilpasses langt de 

fleste produkter, og Beolab 5, som er blevet rost for at være verdens bedste højttaler.  

 

Flere medier har haft stor fokus på Bang & Olufsen og har haft stor dækning på opdatering af 

nyheder omkring Bang & Olufsen. Business.dk, som er Berlingske Tidendes online site, har blandt 

andet oprettet et tema omkring Bang & Olufsen, hvor nyheder bliver lagt op sammen med 

læserbreve og øvrige debatemner. Bang & Olufsen har på denne måde fået ekstremt meget 

medieomtale i Danmark. Konkurrencen på markedet for high-end audio- og videoprodukter er øget, 

da Loewe indledningsvist har klaret sig bedre end Bang & Olufsen ved de første tegn på 

finanskrisen. Loewe overtager i denne sammenhæng flere af Bang & Olufsens B1 butikker og Bang 

& Olufsen mister dermed dele af deres distributionsnet. 

 

Finanskrisen har haft en indvirkning på Bang & Olufsen, hvilket tydeligt udtrykkes i deres 

årsrapporter med store underskud. De seneste års mediebevågenhed omkring Bang & Olufsen og 

regnskaber med røde bundlinjer har for os skabt stor interesse for, at analysere hvilke 

problemstillinger Bang & Olufsen har haft strategisk, og hvilke udfordringer Bang & Olufsen står 

overfor i fremtiden.  

 

Vi mener, at det er interessant at analysere de strategiske tiltag Bang & Olufsen har foretaget sig 

gennem den finansielle krise, og om Bang & Olufsen som konjunkturfølsom virksomhed har været 

i stand til at reagere tidsmæssigt korrekt. Yderligere finder vi det interessant at analysere om Bang 

& Olufsen har været i stand til at tilpasse sig udviklingen i konjunkturen i løbet af de sidste fire år, 

hvor udviklingen i konjunkturen har været voldsom, fra højkonjunktur til lavkonjunktur.  

 

Bang & Olufsen ændrede sit fokus i 2005/06 fra en fokus på omkostninger, til fokus på vækst. 

Spørgsmålet er om Bang & Olufsens ændrede strategiske fokus kom for sent, og om denne strategi 

blev fastholdt for længe i et marked med tenderende lavkonjunktur. 
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2 Problemformulering 

Indledningsvis har vi kort beskrevet Bang & Olufsens fokus i medierne samt den globale 

finanskrises påvirkning på Bang & Olufsen. Ud fra dette vil hovedspørgsmålet i vores opgave være: 

 

Hvilke tiltag har Bang & Olufsen gjort for at manøvrere sig gennem finanskrisen, og 

er koncernen rustet til fremtidigt, at kunne tilpasse sig ændringer i efterspørgslen 

opstået ved skiftende omverdensforhold, industri dynamikker og efterspørgsels-

forhold? 

 

Besvarelsen sker på baggrund af en strategisk analyse af Bang & Olufsens faktiske tiltag og 

udmeldinger 

 inden finanskrisen (2005/06) 

 ved de første tegn på finanskrisen (2006/07) 

 under finanskrisen (2007/09) 

 i dag 2009 

 

Vi vil analysere Bang & Olufsens branche og omverden, og om Bang & Olufsen har været i stand 

til at tilpasse sig ændringer i denne, som følge af finanskrisen. Denne analyse vil tage udgangspunkt 

i Bang & Olufsens faktiske handlinger samt udmeldingerne i årsrapporterne om forventningerne til 

koncernens følgende regnskabsår. Vi vil yderligere beskrive og analysere Bang & Olufsens 

strategier samt definere koncernens mål, vision og målgruppe. For at kunne vurdere Bang & 

Olufsens fremtid, vil vi danne os et overblik over, hvordan omverdenen har ændret sig, og hvilke 

tiltag Bang & Olufsen har gjort i denne sammenhæng samt om tiltagene er gjort tidsnok, eller om 

Bang & Olufsen kunne have forudset tendenserne bedre og handlet derefter.   

 

Analysen vil lede os over i en konklusion, og vores vurdering om, hvorvidt Bang & Olufsen har 

været i stand til at foretage de korrekte strategiske tiltag for at kunne ruste sig til fremtidigt, at 

tilpasse sig ændringer i omverdensforhold, industri dynamikker og efterspørgselsforhold. Vi vil 

yderligere komme med vores ideer til strategiske tiltag og produkter, som kan medvirke til at Bang 

& Olufsen er bedre rustet mod fremtidige udfordringer. 
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Figur 1: Tidslinie for opgaven, egen tilvirkning 

Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

2.1 Metodevalg 

Opgaven vil tage udgangspunkt i koncernen Bang & Olufsen, og vi vil igennem deres 

offentliggjorte årsrapporter, og artikler fra troværdige nyhedsmedier, analysere koncernens 

strategiske tiltag som følge af en ændret omverden.  

 

Opgaven bygges op omkring en tidslinie, der indeholder beskrivelse, analyse og delkonklusion i de 

enkelte perioder. Analyser og delkonklusioner vil være en dynamisk del af beskrivelsen for de fem 

forskellige hovedpunkter på vores tidslinje. Tidslinjen følger Bang & Olufsens regnskabsår (1/6 – 

31/5) og ikke kalenderåret, da det giver den største sammenhæng i forhold til årsrapporter og øvrige 

kilder. 

 

Nedenfor har vi skitseret tidslinien, som opgaven vil knytte sig til. 

 

 

Til at underbygge forståelsen af det segment Bang & Olufsen henvender sig til, vil vi udforme og 

uploade spørgeskema, bilag 2, på Bang & Olufsens onlineforum, http://www.beoworld.com, 

onlineforum for hifi-kendere, http://www.recorder.dk samt uddele spørgeskemaet til venner, 

bekendte, familie og kolleger.  

 

2.2 Valg af analytiske modeller 

Vi har valgt at anvende følgende analysemodeller 

 PESTEL 

 Porters Five Forces, 

 Segmenteringsanalyse 

 Bowmans Strategy Clock 

 Ansoffs vækststrategier 

 

Vi har valgt ovenstående modeller på baggrund af elementerne i problemformulering. PESTEL skal 

fortælle hvilken omverden Bang & Olufsen befinder sig i, og de ændringer som har været igennem 

den valgte analyseperiode. Porters Five Forces og Bowmans Strategy Clock analyserer branchen og 

http://www.beoworld.com
http://www.recorder.dk
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konkurrencesituation heri. Vi anvender desuden Porters Five Forces til at analysere de ændringer 

der har været i branchen som følge af finanskrisen og om konkurrencesituationen er blevet 

forbedret eller forringet som følge af dette. Segmenteringsanalysen anvendes til at definere Bang & 

Olufsens kunder og om deres adfærd er ændret gennem finanskrisen. Ansoffs vækststrategier 

definerer hvilken vækststrategi Bang & Olufsen har fulgt. Vi anvender modellen til at analysere om 

Bang & Olufsen har ændret vækststrategi gennem analyseperioden og om det er den rigtige strategi 

der er valgt. 

 

Modellerne er alle gængse modeller hvorfor vi kun kort har beskrevet teorien bag disse. 

Beskrivelsen af modellerne sker indledningsvist ved anvendelse af modellerne i afsnit 4 – første del 

af vores analyseperiode.  

 

Analyserne tager udgangspunkt i regnskabsåret 2005/06 hvor vi analyserer den daværende situation 

omkring omverdenen, industrien og kunderne. Analyserne i 2005/06 udarbejdes med henblik på, at 

de efterfølgende regnskabsårs analyser vil, ud fra de samme modeller, analysere de ændringer den 

globale finansielle krise har medført på omverdenen, industrien og kunderne – og Bang & Olufsens 

strategiske valg som følge heraf. Nedenfor har vi i tabel 1 skitseret hvordan analysen opbygges. Vi 

har været nødsaget til at forkorte modellernes navne på grund af sidemargenerne. 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009 
PESTEL → ∆ PESTEL → ∆ PESTEL → ∆ PESTEL → ∆ PESTEL 
P5F → ∆ P5F → ∆ P5F → ∆ P5F → ∆ P5F 
Segment → ∆ Semgent → ∆ Semgent → ∆ Semgent → ∆ Semgent 
Strategy Clock → ∆ Strategy Clock → ∆ Strategy Clock → ∆ Strategy Clock → ∆ Strategy Clock 
Vækstmatricen → ∆ Vækstmatricen → ∆ Vækstmatricen → ∆ Vækstmatricen → ∆ Vækstmatricen 
 

 

2.3 Afgrænsning 

Bang & Olufsen koncernen består af flere divisioner, hvoraf audio- og videoprodukter er den 

væsentligste. Bang & Olufsens øvrige divisioner er blandt andet automotive, som er Bang & 

Olufsens lydsystemer til biler, og enterprise, som er salg til hovedsagligt hotelkæder. Bang & 

Olufsen opererer med brand-understøttede og brand-uafhængige forretningsområder, og har således 

Tabel 1: Opbygning af analyse, egen tilvirkning 
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en selvstændig virksomhed i Bang & Olufsen ICEpower A/S, som er Bang & Olufsens 

forstærkerteknologi1.  

 

Vi har i vores opgave valgt, at beskrive og analysere hele Bang & Olufsen koncernen og afgrænser 

os ikke til kun at beskrive den væsentligste del, audio- og videoprodukter, da vi er af den 

overbevisning, ud fra at have gennemgået Bang & Olufsens årsrapporter fra 2005 til 2009, at 

automotive blandt andet kan være en mulig medspiller i kampen om at opretholde og forbedre sin 

position samt indtjening på markedet Bang & Olufsen befinder sig på.  

 

Vores strategiske analyse af Bang & Olufsen A/S vil udelukkende omhandle årene 2005 – 2009. 

Årene før 2005 er kort beskrevet i afsnit 3 om Bang & Olufsens historie for at give fundamentet for 

de værdimæssige aspekter af Bang & Olufsen, og vil ikke yderligere indgå i vores analyse af 

koncernen. 

 

Vi vil afgrænse os fra en egentlig regnskabsanalyse af Bang & Olufsens finansielle nøgletal. Vi vil 

ikke kommentere på overskudsgrader, omsætningshastigheder, soliditetsgrader med videre, da vi 

ikke mener det har relevans for vores strategiske analyse af Bang & Olufsens strategier igennem de 

sidste 4 – 5 år. 

 

2.4  Operationalisering 

Udgangspunktet med vores opgave er en analyse af Bang & Olufsen fra før finanskrisen til om de i 

dag er rustet til at imødegå fremtidige udfordringer. Analysen af regnskabsåret 2005/06 før 

finanskrisen vil være udtømmende, hvorfor analyserne i de efterfølgende perioder 2006 - 2009 vil 

være med fokus på ændringerne, som følge af finanskrisen og Bang & Olufsens strategiske tiltag. 

Den sidste del af opgaven vil indeholde en konklusion med vores vurdering på, om Bang & Olufsen 

er rustet til fremtidigt at kunne tilpasse sig ændringer i omverdensforhold. 

 

Nedenfor har vi udformet operationaliseringen i afsnit. 

 

  

                                                
1 For yderligere beskrivelse af Bang & Olufsen koncernen, se punktet ”Brand-understøttet og brand-uafhængig 
forretning”. 
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Afsnit 3 Historie 

Vi vil i afsnittet give en indsigt i den empiri, der ligger til grund for analysen, samt give læser 

indsigt i Bang & Olufsen koncernen. Yderligere beskrives Bang & Olufsens vision, kultur og 

organisation for at klarlægge hvad Bang & Olufsen tilbyder deres kunder og hvad koncernen 

fremtidigt har af mål herfor. 

 

Afsnit 4 Bang & Olufsens omverden, industri og kunder anno 2005/06 

Afsnittet vil give en indsigt i, hvilke strategiske overvejelser Bang & Olufsen koncernen har stået 

overfor i 2005/06. Vi vil analysere Bang & Olufsens omverden, industri og kunder anno 2005/06 

for at få indsigt i, hvilke strategiske valg Bang & Olufsen har truffet og om de er hensigtsmæssige 

for den fremtidige drift. Yderligere vil analyserne af omverdenen, industrien og kunderne være 

grundlæggende for de følgende afsnits analyser. 

 

Afsnit 5 Bang & Olufsen 2006/07 – de første tegn på finanskrise 

Vi vil i afsnit 5 give læser en indsigt i Bang & Olufsens strategiske tiltag ved de første tegn på 

finanskrisen. Vi vil analysere de ændringer Bang & Olufsen har foretaget fra regnskabsåret 2005/06 

til 2006/07 og konkludere på hvorvidt disse ændringer er foretaget hensigtsmæssigt.  

 

Afsnit 6 2007/08 - Bang & Olufsens ageren i en verden med lavkonjunktur 

I afsnit 6 vil vi analysere ændringer i omverdenen, industrien og kunderne ud fra vores 

udgangspunkt i 2006/07, og hvilke strategiske tiltag Bang & Olufsen har gjort sig i forbindelse 

hermed i regnskabsåret 2007/08. Afsnittet er relevant da omverdenen oplever markante ændringer 

og Bang & Olufsen koncernen foretager de første ændringer som følge heraf, blandt andet fyringen 

af den administrerende direktør.  

  

Afsnit 7 Bang & Olufsen 2008/09 ny ledelse, ny strategi 

Afsnit 7 omhandler Bang & Olufsens værste år med en omsætning tilbagegang svarende til et 

omsætningsniveau på højde med omsætningen i regnskabsåret 1996/97. Der ansættes en ny 

administrerende direktør og nye strategiske valg foretages. Vi vil analysere de strategiske tiltag 

Bang & Olufsen har foretaget fra regnskabsåret 2007/08 til 2008/09 og konkludere på om disse er 

gjort tidsnok.  
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Afsnit 8 Bang & Olufsen anno 2009, situationen i dag 

Afsnit 8 i vores historiefortælling om Bang & Olufsen vil indeholde en beskrivelse og analyse af 

Bang & Olufsen anno 2009. Afsnittet omhandler 1. kvartal i regnskabsåret 2009/10 og hvilke 

strategiske overvejelser og tiltag Bang & Olufsen har gjort sig i dette 1. kvartal. Afsnit 8 skal give 

et nutidsbillede af Bang & Olufsen anno 2009, og hvilke styrker og svagheder, samt muligheder og 

trusler koncernen står overfor. 

 

Afsnit 9 Konklusion 

Afsnit 9 har til formål at opsummere delkonklusioner i afsnittene 4 – 8. Med baggrund i 

delkonklusionerne vil vi give vores vurdering af om Bang & Olufsen er rustet til fremtidigt, at 

kunne tilpasse sig ændringer i efterspørgslen opstået ved skiftende omverdensforhold, industri 

dynamikker og efterspørgselsforhold. Vi vil yderligere komme med vores ideer til strategiske tiltag 

og produkter, som kan medvirke til at Bang & Olufsen er bedre rustet mod fremtidige udfordringer. 

 
2.5 Kildekritik 

Vores opgave vil tage udgangspunkt i pressemeddelelser fra Bang & Olufsen, Bang & Olufsens 

årsrapporter for årene 2005 – 2009 samt artikler fra diverse onlineaviser herunder især business.dk. 

Herudover har vi, for at kunne beskrive Bang & Olufsens historie, taget udgangspunkt i bogen om 

Bang & Olufsens historie skrevet af Jens Bang. 

 

For at bestemme Bang & Olufsens segment har vi indhentet data hertil i form af besvarelser fra 

vores spørgeskema, bilag 3. Spørgeskemaet er uploadet på internettet, hvorfor vi med stor 

sandsynlighed ikke rammer hele Bang & Olufsens målgruppe, da det ældre segment ikke anvender 

internettet på samme måde, og eksempelvis direktører med flere ikke har interessen for at læse om 

og diskutere Bang & Olufsen på internettet. Vi har forsøgt at ramme denne målgruppe ved også at 

uddele spørgeskemaet til venner og kolleger. 

 

Det har desværre, efter både skriftlig og personlig kontakt til Bang & Olufsen ikke været muligt, at 

få lov til at foretage interview af Bang & Olufsens kommunikationsafdeling, hvorfor en dybere 

forståelse af Bang & Olufsens beslutninger ikke har været mulig. Vi har forsøgt at minimere 

ulempen ved at øge antallet af offentlige kilder til at verificere udsagn og handlinger. 

Se bilag 1 for litteraturliste. 
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2005/06

Før finanskrisen

Skrevet af: Kim Thisted Mortensen 

3 Historie 

Vi vil i følgende afsnit beskrive Bang & Olufsens virskomhedshistorie fra den dag koncernen blev 

grundlagt til situationen i 2005 og linke historien til vores tidslinie, der er beskrevet i afsnit 2.1 

metodevalg. De indsatte figurer i de følgende afsnit er delfigurer af vores samlede figur 1, som 

findes på side 7. 

 

3.1 Bang & Olufsen, 1925 - 2005 

”En Storfabrikation af Radio-modtagere kræver en hel Del… 

Naturligvis først og fremmest Fabriksanlæg, den rette Arbejdsstyrke, de 

rette Medarbejdere, de bedste Materialer o.s.v. Men dette gør det ikke 

alene. Der skal dét ganske udefinérlige til, man kan kalde 

Foretagsomhedsfantasi… en aldrig svigtende Vilje til kun at ville skabe det bedste, til stadig at 

finde nye Veje, Forbedringer – alt dette, der medvirker til at højne Navnets Anseelse og skabe 

Respekt om de Radiomodtagere, der sendes ud i Verden under Bang & Olufsen Mærket. 

 

Derfor bærer hvert Modtager-Apparat, der udgår fra Fabrikken i Struer, sit Navn med Ære – det er 

det fineste af det Bedste, baade hvad det Indre og der Ydre angaar.”2 

 

Ovenstående er Bang & Olufsen’s første vision, nedfældet af Peter Bang og Svend Olufsen. Denne 

vision var virksomhedskulturen, som de opdrog deres medarbejdere med. Grundlæggernes gå-på-

mod, tog medarbejderne til sig, og førte med sig med udviklingen af koncernen, og som stadigvæk i 

dag er en af grundstenene i Bang & Olufsen. 

 

Bang & Olufsen blev grundlagt d. 17. november 1925 af to ingeniører – Svend Olufsen (1897-

1949) og Peter Bang (1900-1957). De to mødte hinanden på ingeniørstudiet og delte samme 

interesse for det nye fænomen: Radioen. De første to år af selskabets levetid befandt de sig på 

Svend Olufsens forældres gods Quistrup, beliggende lidt uden for Struer. I starten hjalp karle og 

piger tilknyttet godset til de to ingeniørers projekt. Men hurtigt voksede selskabet og med 25 ansatte 

måtte selskabet finde større lokaler. 

 

                                                
2 Bang og Olufsen Fra vision til legende, Jens Bang, Vidsyn . s. 131 

Figur 2: Tidslinie 
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I 1927 købte de boelsmand Jens Lund Overgaards ejendom i Gimsing. Her blev Bang & Olufsen’s 

første fabriksbygning opført. Da Svend og Peters fædre havde stor indflydelse i projektet insisterede 

de på, at fabriksbygningen blev opført, således at bygningen ville kunne anvendes som skole, hvis 

hele konceptet omkring radioen skulle slå fejl. Der var stadigvæk en stor skepsis rettet mod radioen. 

I aviserne kunne man læse følgende notat: ”Radiobevægelsen er en Modebevægelse, et Fænomen, 

som i Lighed med Spiritisme, Jazz-Musik og Kassebedragerier er en Følge af Udviklingen.”3 

 

Bang & Olufsens første gennembrud var deres ”Eliminator” – en lysnetmodtager som eliminerede 

behovet for batterier. Timingen var perfekt. Eliminatoren kom på markedet samtidig med, at 

elektriciteten i hjemmet begyndte at blive almindeligt i Danmark. Dette gav Bang & Olufsen den 

nødvendige startkapital, som gjorde at koncernen kunne etablere sig i Gimsing. Gimsing er i dag 

vokset sammen med byen Struer, hvor Bang & Olufsens hovedsæde stadig er den dag idag. 

 

I 1930 sendte Bang & Olufsen sin første radiogrammofon på markedet. Denne fandt indpas hos de 

højere klasser, da prisen for radiogrammofonen var højere end gennemsnitsdanskerens årsindtægt. 

Dette var dog også meningen. Derefter begyndte produktionen at flyde. Nye apparater kom til, og i 

1939 introducerede koncernen de første radioer med trykknapbetjening, så man kunne vælge 

station, alene ved at trykke på en knap. Det var dengang lidt af en revolution. 

 

D. 14. januar 1945 blev fabrikken sprængt af danske nazist-sympatisører som straf for, at koncernen 

ikke ville arbejde for tyskerne, og fordi mange af medarbejderne deltog aktivt i 

modstandsbevægelsen. Fabrikken blev lagt i ruiner, men en del tegninger og laboratorierapporter 

blev reddet så man kunne fortsætte udviklingsarbejdet. Få måneder senere var der rejsegilde på en 

ny fabrik. 

 

I årene efter kæmpede koncernen for sin eksistens i markedet. I løbet af 50’erne og 60’erne blev 

koncernen veletableret på det danske marked som ”Det Danske Kvalitetsmærke”, der også prydede 

deres logo. I 1957 gjorde vedtagelsen af Rom-traktatens fællesmarked at Bang & Olufsen var nødt 

til at gå nye veje og søge mod udlandet. Fokus går fra førerpositionen i Danmark, ”Det danske 

Kvalitetsmærke” til fokus på større markeder med lavere markedsandel – ”Kvalitetsmærket fra 

Danmark”. 

                                                
3 Bang og Olufsen Fra vision til legende, Jens Bang, Vidsyn . s. 65 
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Den gamle teknologi blev skiftet ud med ny teknologi med modellen Beomaster 900, som blev 

lanceret i 1964. Den nye teknologi var transistorer, der forbedrede lyden markant, og gjorde det 

muligt at lave produkterne meget mere kompakte i forhold til tidligere. Beomaster 900 blev 

betegnet som en revolution. Den opnåede succes i hele Europa, samtidig med at den danske 

markedsandel steg. 

 

Bang & Olufsen fik mere og mere fokus på at blive internationale, og i 1970 oprettedes en ny 

international marketingafdeling under navnet ”Bomark”. Man indførte international 

marketingsstrategi, hvor Danmark bare blev et marked ligesom alle andre. Internationaliseringen 

var dermed i gang. I 1972 havde man formuleret Bang & Olufsen’s syv CIC’er (Corporate Identity 

Components). De syv komponenter identificerede og beskrev koncernens mål og personlighed, 

hvad man også kan kalde dens identitet. De syv CIC’er var således: Authenticity, Autovisuality, 

Credibility, Domesticity, Essentiality, Inventiveness og Individualty. Denne identitet blev brugt 

over hele koncernen til, at skabe en sammenhæng imellem alle parter. Det både være sig Bang & 

Olufsen, datterselskaber, agenter og reklamebeauruer. Samtidig blev der også lavet retningslinjer 

for brugen af navnetræk, bomærke, farve og skrift. Alt dette blev udarbejdet gennem 

medarbejdernes engagement, og den nye identitet, blev et lysende eksempel for andre virksomheder 

på, hvordan en identitet bliver fastlagt. 

 

I 1978 arrangerede Museum of Modern Art (MOMA) en særudstilling af hele Bang & Olufsen’s 

produktprogram, som udgjorde i alt 39 produkter. MOMA var et særdeles anerkendt museum, som 

kun 3 gange tidligere i sin historie havde udstillet et firmas hele sortiment. Dette satte virkelig Bang 

& Olufsen på verdenskortet, og høstede store anerkendelser verden over, og blev betegnet som en 

del af verdenseliten.  

 

I slutningen af 80’erne og starten af 90’erne kom koncernen under betydeligt pres fra producenterne 

i Asien, loyaliteten i distributionsleddet svigtede, og store fald i indtjeningen gjorde, at Bang & 

Olufsen bevægede sig ud i en krise. Der var ikke flere penge på kistebunden. Frasalg af aktiviteter, 

som ikke blev defineret som kernekompetencer, blev foretaget. Samtidig blev en ny 

distributionsstrategi sat i værk. Bang & Olufsen produkter skulle ikke længere udelukkende sælges 

via radio/tv butikker, der forhandlede et bredt program af elektronikmærker, men i stedet via 

dedikerede butikker, der kun forhandlede Bang & Olufsen produkter. 
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Bang & Olufsen butikkerne (B1 butikker) overtog med årene en større andel af Bang & Olufsen’s 

samlede salg. Der blev samtidig sat fokus på at udvikle ”Shop-in-Shop” (SIS) konceptet, hvor den 

enkelte radio/tv forhandler fik mulighed for at sælge produkterne, såfremt en del af butikken blev 

indrettet efter Bang & Olufsen’s krav og specifikationer. 

 

Den nye strategi var en succes, og i slutningen af 90’erne var Bang & Olufsen igen en virksomhed 

med vækst i såvel omsætning som indtjening, og med en solid finansiel situation. Frem til i dag har 

Bang & Olufsen holdt fast i dette koncept, og er gået ind i nye markeder og ekspanderet. 

 

3.2  Vision 

I 1920’erne fastlagde grundlæggerne af Bang & Olufsen visionen ”foretagsomhed er en 

nødvendighed – en uendelig vilje til at skabe det bedste af det bedste – til uafladeligt, at finde nye 

måder til forbedring”. Denne vision driver stadig i Bang & Olufsens årer, dog udtrykt på en anden 

måde: ”Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder”4. 

 

Udtrykt med andre ord vil Bang & Olufsen være en nyskabende udbyder af audio- og 

videoprodukter, der innovativt, kvalitetsmæssigt og designmæssigt ligger i topklassen. En vision 

som man ser udtrykt i alle Bang & Olufsens produkter gennem bevidste kvalitetsvalg af de 

elementer der indgår i deres produkter. Bang & Olufsen vil være excellente i alt hvad de gør ned til 

mindste detalje. Deres brand skal være globalt kendt, som et brand, der tilbyder produkter af bedste 

kvalitet og design samt teknisk avancerede produkter og ikke mindst teknisk funktionelle produkter. 

 

Bang & Olufsen har i mere end 80 år leveret designerprodukter af en høj kvalitet til dets forbrugere. 

Bang & Olufsen er begrebet af dansk design og kvalitet i særklasse. En solid dansk virksomhed, 

som i mange år har opnået samme positive omtale i såvel ind- og udland som blandt andet Arne 

Jacobsen har for sine møbeldesign. Bang & Olufsen tilbyder i dag en bred række af teknologisk 

avancerede løsninger til både hjem og bilen, og deres produkter opfattes stadig som eksklusivitet på 

høj plan. 

 

Bang & Olufsen er kvalitetsprodukter med et eksklusivt skandinavisk design som hovedvægt. Bang 

& Olufsen er kendt verden over for deres eksklusive audio- og videoprodukter, der kombinerer høj 
                                                
4 Kilde: http://www.bangolufsen.dk – virksomhed, vision og værdier 

http://www.bangolufsen.dk
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lyd- og billedkvalitet, brugervenlighed og design. Bang & Olufsens vision er, at deres produkter 

ikke bare skal være et elektronisk produkt, men et møbel/kunstgenstand på linje med andre kunst og 

udsmykningsgenstande i hjemmet.  

 

Bang & Olufsen har formået at hive mange design og lydmæssige priser gennem tiden. Blandt 

andet har Seteophile Magazine kåret BeoLab 5 til at være ubestridt den mest banebrydende 

højttaler, der nogensinde er udviklet. 

 

Bang & Olufsen er en af de få producenter, der som Apple har haft stor fokus på, og stor succes 

med, at deres produkter kommunikerer med hinanden på et højt plan for derigennem at skabe 

funktionalitet og synergi for forbrugeren. 

 
3.3  Brand-understøttet og brand-uafhængig forretningsstruktur 

I Bang & Olufsens årsrapporter bliver der beskrevet to former for forretninger i koncernen. Den 

brand-understøttede og den brand-uafhængige forretning.  

 

 

Den brand-understøttede forretning består af alle de kendte produkter og butikker. Det være sig i 

form af audio- og videoprodukter.  

 

Figur 3: Bang & Olufsen koncernstruktur forsimplet, egen tilvirkning 

Bang & Olufsen A/S

Brand-understøttet 
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Inden for de sidste år, er den brand-understøttede forretning blevet udvidet til også at indeholde 

Bang & Olufsen Automotive, som er lydsystemer leveret af Bang & Olufsen, fabrikeret specifikt til 

det øvre segment af bilmarkedet. 

 

Bang & Olufsen Enterprise er også en del af det brand-understøttede forretningssegment. Bang & 

Olufsen Enterprise sælger audio- og videoprodukter til luksushoteller og større ejendomsprojekter. 

Bang & Olufsen Enterprise har indledt og udbygget en række samarbejder med ejendomsudviklere 

om levering af audio- og videoprodukter til eksklusive ejendomsprojekter, primært i Mellemøsten 

og Asien. 

 

Den brand-uafhængige forretning består i udvikling, produktion og salg af kompakte digitale 

forstærkere til eksterne leverandører af audio- og videoprodukter. Denne forretningsenhed hedder 

Bang & Olufsen ICEpower A/S. Bang & Olufsen har patent på den selvudviklede ICEpower 

teknologi, som ikke kun anvendes i Bang & Olufsens produkter. Bang & Olufsen har lavet en aftale 

med Samsung, hvor ICEpower forstærkerne er bygget ind i deres produkter. Desuden er ICEpower-

teknologien et centralt element i Bang & Olufsens højttaler systemer til biler. 

 

Bang og Olufsen ICEpower A/S ejes 100 procent af Bang & Olufsen A/S, som i 20085 købte de 

sidste 10 procent af aktierne, og dermed overtog hele styringen af Bang & Olufsen ICEpower A/S. 

  

                                                
5  Bang & Olufsen årsrraport 2007/08, side 7 
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4 Bang & Olufsens omverden, industri og kunder anno 2005/06 

Regnskabsåret 2005/06 bød på en markant omsætningsfremgang og et ændret fokus på 

virksomhedens drift, som nu har fokusemnet vækst. Regnskabsåret 2005/06 var et af de bedste for 

Bang & Olufsen med et resultat før skat på 431 mio. kr. og en omsætning på 4.225 mio. kr. 

Regnskabsåret bød ligeledes på lanceringen af Bang & Olufsens nye forretningsområde - 

Automotive. 

 

Et godt regnskabsår for Bang & Olufsen, der formåede at skabe ovenstående resultat med et 

skiftende fokus fra omkostningsminimering til vækst6. I tal har Bang & Olufsen i regnskabsåret 

2005/06 udvidet deres distribution med 53 nye B1-butikker, og haft en omsætningsstigning 

svarende til 483 mio. kr. eller 13 procent sammenlignet med regnskabsåret 2004/05. 

 

Det ændrede fokus blev udtrykt ved et mål om en omsætning på 6 mia. kr. i 2010. Som beskrevet 

tidligere i opgaven består Bang & Olufsens omsætning både af brand-afhængige og brand-

uafhængige produkter. Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower (brand-uafhængig) blev i 

regnskabsåret 2005/06 fordoblet fra 50 mio. kr. til 100 mio. kr. Bang & Olufsen melder ud, at der 

også i denne del af koncernen forsat investeres i teknologiudviklingen7. 

 

Væksten i omsætningen skal primært genereres gennem salg af Bang & Olufsens kerneprodukter 

audio- og video. Herudover satses der på et helt nyt forretningsområde Automotive – lydsystemer 

til biler. Ligeledes vil der være øget fokus på ekspansion markets. 

 

  

                                                
6 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 3 
7 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 26 
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Figur 4: PESTEL, kilde: Exploring Corporate Strategy, side 56 
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Skrevet af: Danny Krath Knudsen 

4.1 PESTEL analyse 

For at identificere og analysere de samfundsmæssige forhold, som kan have betydning for en 

virksomheds udvikling og nuværende adfærd anvender vi en PESTEL analyse. Analysen tager 

udgangspunkt i de seks hovedelementer, som er givet i figuren nedenfor. Vi vil i det følgende 

analysere de seks overordnede samfundsmæssige forhold ud fra de faktorer, der efter vores 

vurdering har størst betydning for Bang & Olufsen. 

 

Politiske forhold 

Politik er et af de forhold, der øver indflydelse på de enkelte aktører i et dynamisk samfund. Dette 

gælder både for det enkelte individ og for virksomheder, og gælder derfor også for Bang & Olufsen. 

Politiske forhold varierer enormt fra land til land og det er derfor en strategisk beslutning, at vælge 

det land man som virksomhed bosætter sig i.  

 

Skatter og afgifter 

I Danmark er virksomhedsskatten gennem årene blevet reguleret fra 50 % til i 2005/06 28 %, 

hvilket er politisk bestemt. Virksomhedsskatten er blevet nedjusteret for at fremme dansk 

erhvervsliv. Bang & Olufsen er en global aktør, og konkurrerer på flere markeder i forskellige 

lande, og er derfor påvirket af både danske og internationale skatteregler. Såfremt 

virksomhedsskatten bliver hævet i Danmark vil dette påvirke Bang & Olufsens indkomst, og 
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dermed konkurrencesituation. Vi ved, at virksomhedsskatten lempes yderligere til 25 % i 2007, 

hvorfor konkurrencesituationen isoleret set påvirkes positivt. 

 

Herudover er Bang & Olufsen omfattet af sambeskatningsregler, da Bang & Olufsen består af flere 

selskaber samt dobbeltbeskatningsoverenskomster, som findes mellem Danmark og de øvrige 

lande, hvor Bang & Olufsen agerer i, og hvor disse regler er gældende, jf. OECD-

modeloverenskomsten art. 4. 

 

Det er blandt andet ledelsens sæde, der har betydning for, hvilket land virksomheden har ’bosat’ sig 

i, og det er derfor af stor økonomisk betydning, hvor man bosætter sin ledelse og dermed 

virksomhed. Ledelsens sæde er i Danmark, hvilket har betydning for beskatningen af Bang & 

Olufsens indkomst, som er fuld skattepligtig til Danmark og derfor skal afregne 28 % i selskabsskat 

af overskud i koncernen, jf. gældende skatteregler i regnskabsåret 2005/06. 

 

Handelsbarrierer  

Handelsbarrierer kan have stor betydning for import og eksport af produkter mellem lande. Et 

eksempel er told, som er en afgift der pålægges produkter, der importeres til Danmark fra lande, der 

ikke har indgået samhandelsaftaler med Danmark. Der er i dag stor fokus på nedlæggelse af 

handelsbarrierer, hvilket EU og WTO (World Trade Organisation) regulerer.  

 

Vi anser ikke på daværende tidspunkt, 2005/06, at der kan være problemer med den daværende 

handelspolitik, idet Bang & Olufsens daværende markeder er medlem af enten EU eller WTO. 

 

Politisk stabilitet 

Bang & Olufsen agerer i mange lande, primært i EU, Centraleuropa og USA – og senest deres 

expansion markets Rusland og Asien. Det er af betydning, at de lande, hvori Bang & Olufsen 

eksporterer deres produkter til har en vis politisk stabilitet for at minimere risikoen for tab på grund 

af politisk ustabilitet, eller som følge af pludselige ændrede politiske forhold. Pludselige politiske 

ændringer kan for eksempel opstå i ikke EU og WTO regulerede lande som eksempel, hvor 

handelsbarrierer kan opstå pga. politiske ændringer. 
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Vores vurdering er, at de lande hvor Bang & Olufsen agerer på i 2005/06 alle er politisk stabile, og 

at risikoen for tab, på grund af dette, derfor er lav. 

 

Økonomiske forhold 

Den generelle økonomiske udvikling har væsentlig betydning for Bang & Olufsen og den branche 

de befinder sig i. Bang & Olufsen er meget afhængig af tilstedeværelsen af et meget købestærkt 

kundesegment, der har et stort rådighedsbeløb tilbage efter de banale behov er dækket, da Bang & 

Olufsen produkter er prissat højt og, jf. Bang & Olufsen selv, er meget konjunkturfølsomme. Bang 

& Olufsen har bevidst gået efter markeder i lande, som har et højt gennemsnitligt BNP, så som 

lande indenfor EU, Centraleuropa, USA, Rusland og Asien. På trods af, at de nævnte markeder er 

velstående, vil hovedparten af Bang & Olufsens produkter kun henvende sig til en mindre del af 

befolkningen, som har en meget solid økonomi. 

 

Følgende faktorer kan påvirke udviklingen i afsætningen og dermed virksomhedens resultat: 

konjunkturudviklingen, valutakursændringer, renteudvikling og inflation. Den globale finanskrise 

har påvirket stort set samtlige af de nævnte faktorer, og har derfor haft en stor indflydelse på Bang 

& Olufsen. 

 

Konjunkturudvikling 

Bang & Olufsen befinder sig i et nichemarked indenfor audio- og videoprodukter. Et nichemarked, 

hvor kunden, jf. segmentanalysen afsnit 4.4, har stor fokus på design og kvalitet og hvor prisen på 

produkterne er et vigtigt parameter. Bang & Olufsen er derfor følsomme overfor svingninger i 

konjunkturen, som nedsætter slutbrugerens rådighedsbeløb og dermed privatforbrug.  

 

I 2005/06 var konjunkturen høj i både Danmark og udland, hvorfor Bang & Olufsen ingen risici 

havde i forbindelse med konjunkturen set i forhold til afsætning af deres produkter. 

 

Valutakursændringer 

Udsving i valutakurser er en risici for alle eksporterende virksomheder i Danmark, herunder Bang 

& Olufsen. Således vil en stærkere dansk krone som regel medføre nedgang i afsætningen på 

eksportmarkedet, da indkøb af produktet dermed bliver dyrere. 
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Bang & Olufsen har, jf. årsrapporten for 2005/06 side 84 ca. 82 % af deres samlede omsætning i 

udenlandsk valuta. Dette tal er ikke udtryk for koncernens valutariske risiko, da det er et led i 

koncernens indkøbspolitik, i størst muligt omfang, at matche købs- og salgsvalutaer8. 

 

Renteudvikling 

Bang & Olufsen er generelt ikke følsom overfor renteudviklingen. Koncernens rentebærende 

aktiviteter består hovedsagligt af likvide midler og udgør i regnskabsåret 2005/06 503 mio. kr., som 

forrentes på korte papirer og fordringer. Renterisikoen vurderes at være ubetydelig idet en ændring i 

renteniveauet på 0,5 % for 2005/06 ville have påvirket koncernens resultat før skat med ca. 2 mio. 

kr. Koncernens rentebærende gæld udgør 283 mio. kr., hvilket svarer til 9,7 % af balancesummen. 

Gældsandelen er med andre ord lav, og består udelukkende af fastforrentede lån, hvorfor 

renterisikoen for Bang & Olufsen er ubetydelig9. 

 

Kreditrisiko 

Bang & Olufsen sælger sine produkter via 1.372 forhandlere verdenen over og er derfor udsat for 

risiko for tab på tilgodehavender på sine debitorer. Bang & Olufsen vurderer løbende sine 

forhandlere, og deres geografiske placeringer og anvender, når det skønnes nødvendigt, 

bankgarantier eller debitorforsikring til sikring af deres udeståender. Tab på debitorer var i 

regnskabsåret 2005/06 på et minimalt niveau, jf. Bang & Olufsen selv10. 

 

Bang & Olufsens likvide beholdninger er placeret i pengeinstitutter med høj kreditværdighed, 

hvorfor kreditrisikoen vedrørende de likvide beholdninger ikke er væsentlig for Bang & Olufsen11. 

 
Miljømæssige forhold 

Idet Bang & Olufsen både er en produktions- og handelsvirksomhed har Bang & Olufsen en række 

miljømæssige hensyn, der skal tages i forhold til lovgivningen i det land de producerer i, som 

hovedsageligt er Danmark. 

  

  

                                                
8 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 45. 
9 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 46. 
10 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 46. 
11 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 46. 
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CO2 udledning samt produktfokus og -genanvendelighed 

Danmark har stor fokus på CO2 udledning, og forsøger at leve op til EU's målsætninger om, at 

begrænse forureningen ved produktion. Der er i Danmark stor fokus på udslip af CO2, idet dette har 

en skadelig virkning på ozonlaget. Det er derfor ikke uden betydning, hvorledes produktionsanlæg 

og processer er designet ved produktionen af Bang & Olufsen produkter. 

 

Bang & Olufsen ønsker at være en miljømæssig ansvarlig virksomhed, som skaber bæredygtige 

produkter, ved at leve op til kravene i ISO 14001 og OHSAS 18001 standarderne12. Bang & 

Olufsen udvikler produkter af høj kvalitet, i tidsløst design og med høje levetider. Et Bang & 

Olufsen produkt har i gennemsnit en levealder på 10 – 15 år, uden at billede og lyd forringes. Dette 

vil i princippet sige, at man med et Bang & Olufsen tv ikke behøver at skifte tv mere end hver 15. 

år. Man ser stadig den dag i dag 20 – 30 år gamle Bang & Olufsen produkter i flere danske hjem. 

Den høje kvalitet og lange levetid har en positiv effekt på miljøet. 

 

Bang & Olufsen samarbejder ligeledes med leverandører om, at nedsætte belastningen af miljøet og 

inddeler deres leverandører i tre risikogrupper. 

 

Livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter har vist, at den største miljøbelastning er 

energiforbruget hjemme hos kunderne. Bang & Olufsen har derfor stor fokus på at minimere 

energiforbruget på deres produkter, når de står på standby-funktionen og er derfor i stor 

udstrækning på forkant med senest vedtagne EUP (Energy Using Products) direktiv. Bang & 

Olufsen er på flere områder foran EUP direktiver, hvad angår deres produkter og lever allerede på 

nuværende tidspunkt op til de ideer og tanker, der er om kommende EUP direktiver. 

 

Bang & Olufsens mekanikfabrik er miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. 

Elektronikskrot bliver opdelt manuelt i hånden for størst mulig genanvendelse. De komponenter, 

der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen 

tænker også på bortskaffelse, når produkterne designes, og mærker f.eks. alle plastdele, så 

affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. ca. 65 % af materialedelene i Bang & Olufsens tv kan 

genanvendes. 

 

                                                
12 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 38. 
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Ydermere udarbejder Bang & Olufsen årligt et lovpligtigt grønt regnskab for deres 

anodiseringsanlæg13. Ud over dette udarbejder Bang & Olufsen årligt en frivillig miljøredegørelse, 

der gør rede for miljøforholdene i forbindelse med produktion på Bang & Olufsens fabrikker14. 

 

Sociokulturelle forhold 

For en virksomhed som Bang & Olufsen har sociokulturelle forhold stor betydning for afsætning af 

deres produkter. Folks livsstil, job, indkomst og købelyst er af væsentlig betydning for Bang & 

Olufsens eksistens. Samtidig kan samfundets etiske holdninger også påvirke Bang & Olufsens salg. 

Etisk sætter danskere danske produkter højt og forbinder danske produkter med kvalitet. Danskere 

ser Bang & Olufsen som et dansk selskab med et stærkt brand, som nødigt skulle blive udenlandsk 

ejet. Som flere nævner i spørgeskemaet – Bang & Olufsen er indbegrebet af dansk design og 

kvalitet. Flere uafhængige undersøgelser har i de forløbne år slået fast, at Bang & Olufsen har et 

godt image som virksomhed og arbejdsplads. Senest har reputation Institute i København kåret 

Bang & Olufsen, som virksomheden med det bedste omdømme i 2006 i Danmark15. 

 

Vores segmenteringsanalyse i afsnit 4.4 viser, ud fra vores spørgeskema, en målgruppe i alderen 25 

– 54 år med sans for design, kvalitet og funktionalitet, som køber Bang & Olufsen produkter som 

overvejelseskøb – og køber Bang & Olufsen på trods af en høj pris. Segmenteringsanalysen viste 

yderligere, at Bang & Olufsens slutbrugere er højtuddannede og har en tilsvarende høj indkomst. 

 

Bang & Olufsen målgruppens livsstil vises typisk ved stort forbrug af dyre mærkevarer, så som 

designertøj og designermøbler, kvalitetsvine og tilsvarende kvalitetsfødevarer. De er yderligere 

loyale overfor mærkevarer, der lever op til det de udgiver sig for, hvilket kommentarerne til 

spørgeskemaet bevidner om. Da Bang & Olufsen udelukkende satser på denne målgruppe er Bang 

& Olufsen afhængig af, at kvaliteten på produkterne er i orden, da denne forbrugergruppe er 

krævende og accepterer ikke for mange ’svipsere’, når produktet købes.  

 

  

                                                
13 Anodisering er en elektrokemisk behandling af aluminium, som danner en meget holdbar overfaldestruktur, som gør 
at aluminiumsemnet ved almindelig brug beholder sit oprindelige flotte udseende i mange årtier. 
14 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 38. 
15 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 36. 
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Teknologiske forhold 

Virksomheder i audio- og videobranchen skal have stor fokus på fastholdelse og udvikling af deres 

teknologiske knowhow, for at kunne opretholde deres konkurrencesituation. Bang & Olufsen har 

tidligere ikke været i stand til at kunne følge den teknologiske udvikling, hvilket har været et 

problem. Flere aktieanalytikere har ligeledes kommenteret dette, jf. afsnit 7 Bang & Olufsen 

2008/09 – Ny ledelse, ny strategi. 

 

2005/06 var året hvor Bang & Olufsen vendte denne triste udvikling og lancerede flere produkter 

der teknologisk var på højkant med det konkurrenterne tilbød. 

 

Der, hvor Bang & Olufsen adskiller sig teknologisk fra deres konkurrenter, er deres aktive 

højttalere, som med andre ord betyder, at forstærkeren sidder i højttaleren og ikke i fjernsynet eller 

stereoanlægget. Bang & Olufsen har på denne måde øget integrationen af Bang & Olufsens 

produkter, idet f.eks. stereoanlægget ikke kan anvendes uden Bang & Olufsen højttalere. Bang & 

Olufsens forstærkere kaldes ICEpower, og er en revolutionerende teknologi, som medfører, at 

energiforbruget i forstærkeren nedsættes med op til 90 % samtidig med at forstærkeren er meget 

kompakt og kan indbygges i relativt små enheder. 

 

At følge den teknologiske udvikling er ofte meget omkostningsfyldt, og der er forbundet en vis 

risiko hermed. Bang & Olufsen minimerer denne risiko ved kun at satse på allerede gennemprøvede 

og implementerede teknologier, som beskrevet i analysen Porters Five Forces i afsnit 4.2. 

 
Lovgivning 

Virksomheder indenfor EU bliver styret af direktiver, som kan påvirke den enkelte virksomhed. Der 

blev eksempelvis for en række år siden indført, at opdelingen mellem A- og B-aktier skulle fjernes. 

Opsplitningen i A- og B-aktier var reelt set virksomhedens værn mod en fjendtlig overtagelse. 

 

USA er et godt eksempel på, hvordan lovgivning kan påvirke en virksomheds drift. Lovgivningen 

og de politiske forhold i USA er markant anderledes end i Danmark og EU, og er i langt højere grad 

præget af lobbyisme, som sætter tekniske krav for produktionsmetoder, og dermed begrænser 

importen. Lovgivning omkring produktansvar findes ikke i USA, hvorfor ansvar og 

erstatningssummer fastsættes efter retspraksis i den enkelte stat, hvilket resulterer i, at 
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erstatningssummerne kan nå enorme højder. Erstatningssummerne kan i nogle tilfælde blive så 

høje, at virksomheder går konkurs medmindre de har tegnet en produktansvarsforsikring. 

 

Delkonklusion PESTEL analyse 

Ovenstående analyse har belyst de omverdensfaktorer, der påvirker Bang & Olufsen. Ud fra de 

faktorer som er blevet gennemgået, har de politiske, sociokulturelle, teknologiske og økonomiske 

faktorer størst betydning for Bang & Olufsen. 

 

Bang & Olufsen 2005/06 befinder sig i en omverden, hvor konjunkturen er på sit højeste og 

slutbrugeren har derfor et rådighedsbeløb, der gør, at investering i Bang & Olufsen produkter 

foretages på nuværende tidspunkt. Omsætningen for Bang & Olufsen koncernen er derfor stigende 

og udsigten til fremtiden meget positiv. Der er ingen tvivl om, at Bang & Olufsen er følsomme 

overfor konjunktursvingninger, men da konjunkturen i 2005/06 var på sit højeste har Bang & 

Olufsen i dette regnskabsår ingen økonomiske trusler haft. 

 

Bang & Olufsen har haft for lidt fokus på produktudvikling og er derfor i starten af 2005/06 

teknologisk bagud i forhold til dets konkurrenter, men Bang & Olufsen har skiftet fokus i 2005/06 

til at gå fra omkostningsfokus til at have fokus på produktudvikling, hvilket bevirker, at Bang & 

Olufsen i regnskabsåret 2005/06 lancerer flere teknologisk konkurrencedygtige produkter. Denne 

udvikling vil man fortsat se de efterfølgende år. Bang & Olufsen drager stor fordel af deres 

forstærkerteknologi, ICEpower. 

 

Politisk set har Bang & Olufsen været i stand til at placere sig i lande med politisk stabilitet og vi 

ser derfor ingen væsentlige risici på dette punkt. Miljø- og lovgivningsmæssigt har Bang & Olufsen 

været i stand til at leve op til de krav koncernen er blevet stillet overfor. 

 

I 2005/06 er vores konklusion således, at Bang & Olufsen rent samfundsmæssigt er en sund 

koncern, som er i stand til at reagere på samfundsmæssige ændringer. 
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4.2  Analyse af branchen, Porters Five Forces 

Modellen gennemgår de faktorer, der påvirker konkurrencesituationen i den pågældende branche, 

og giver en indikation af, hvilke løsningsmuligheder, der er for virksomheden. For at gøre brug af 

modellen er det en forudsætning, at virksomheden opererer på markedsvilkår i et åbent system, der 

indgår i samspil med omverdenen. Modellen består af fem elementer, som sammen har påvirkning 

på, hvor stor succes og profit det er muligt at opnå i et givent marked. De fem elementer er 

følgende: konkurrenceintensiteten, adgangsbarrierer, leverandørernes- samt kundernes 

forhandlingsstyrke og substituerende produkter. 

 

Modellen ser ud som vist nedenfor: 

 

  

Figur 5: Porters Five Forces, egen tilvirkning 
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Adgangsbarrierer 

Her vurderes det, hvor svært det vil være for nye potentielle konkurrenter, at trænge ind på 

markedet. Bang & Olufsen befinder sig i en branche, hvor der findes utrolig mange konkurrenter i 

forskellige størrelser. For at komme ind på audio- og videomarkedet kræver det know how, kapital, 

distributionsnet og produktionsfaciliteter. Jo større adgangsbarrierer, der er i branchen, desto større 

mulighed for profit er der på markedet. 

 

Markedet for audio- og videoprodukter er stort, hvorfor der også er mange, som har den nødvendige 

viden til, hvordan produkterne skal produceres samt hvilke komponenter, der skal bruges som 

indmad. Det er derfor ikke svært, at anskaffe sig den nødvendige know how der skal til, for at få en 

produktion op at køre. Den grundlæggende teknologi er gennemudviklet, hvorfor den ikke har 

nogen ’unik’ værdi for producenterne, hvilket også medfører, at det ikke er specielt bekosteligt at 

anskaffe sig denne know how. Der kan dog være specialudviklet teknologi, som kan have en vis 

værdi for den enkelte producent, hvorfor man kan udvikle patent på denne teknologi. Dette er dog 

en meget dyr proces, hvorfor det for små producenter kan være svært at opnå.  

 

For at få en produktion i gang kræver det en stor kapital, da produktionsfaciliteter er dyre og 

mængden af producerede produkter skal være stor, da avancen på audio- og videoprodukter generelt 

er lav.  Prisen på produktionsapparaterne er høje, da det er store og avancerede 

produktionssystemer, som skal til for at producere produkterne.  

 

Branchen er kendt for at have høje markedsføringsomkostninger, da der er mange producenter af 

enslignende produkter. Markedsføring er en nødvendighed i denne branche for, at gøre forbrugeren 

opmærksom på sit produkt, og hvorfor dette produkt skal vælges i stedet for konkurrentens. Man 

ser derfor mange producenter investere massivt i markedsføring – som eksempel kan nævnes 

Samsung, der i årevis har lejet hele den ene side af en bygning i Københavns lufthavn. 

Markedsføringsomkostningerne er ikke en adgangsbarriere i sig selv, men det kræver massiv 

kapital hvilket understøtter, at kapital, er en af adgangsbarriererne på markedet for audio- og 

videoprodukter. 

 

Det vurderes derfor at adgangsbarrierene er høje, da det kræver massiv kapital for at blive en 

gældende spiller på markedet for audio- og videoprodukter jf. ovenstående. 
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Kundernes forhandlingsstyrke 

Jo større forhandlingsstyrken er hos kunderne, jo bedre er kunderne til at presse virksomheden på 

prisen af dets produkter. Vi har i analysen af kundernes forhandlingsstyrke lagt vægt på 

slutbrugeren, men man kan også analysere forhandlere. 

 

Branchen for audio- og videoprodukter betegner vi, som værende ’kundernes marked’ i den 

forstand, at der er mange udbydere af enslignende produkter. Der kan dog være tale om forskelle i 

kvalitet, ydelse, specifikationer, funktioner mm. hos de forskellige producenter, men 

grundlæggende set er produkterne meget ens for alle producenter.  

 
Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes indflydelse på den enkelte virksomhed og dens produktion er af væsentlig 

karakter. Leverandørernes forhandlingsstyrke vokser, hvis der er få leverandører, og hvis det 

produkt der leveres er vigtig for virksomhedens færdigvarer. 

 

I branchen for audio- og videoprodukter findes der mange leverandører. Det er de færreste audio- 

og videoproducenter, som selv udvikler og producerer de delkomponenter, som bruges i 

apparaterne. Dels fordi det som regel er højteknologiske produkter, og dels fordi der er utrolig 

mange forskellige komponenter i et audio- eller videoprodukt. Dette må dog betegnes som en fordel 

for audio- og videoproducenter, da de frit kan vælge mellem de utallige underleverandører, som 

findes på markedet. Leverandørernes forhandlingsstyrke er på baggrund af dette lav.  

 
Substituerende produkter 

Her kigger vi på, hvor følsom branchen er overfor substituerende produkter, som har samme 

egenskab, men som kan leveres til en lavere pris – eller et bedre produkt til samme pris. Denne del 

af analysen er derfor meget relevant i den tid vi befinder os i med høj teknologisk udvikling. 

 

Af substituerende produkter, er det eneste umiddelbare produkt computeren, som kan bruges som 

mediecenter. I 2005/06 var computeren og mediecentret ikke udviklet nok til, at den normale 

forbruger af audio- og videoprodukter ville skifte til et sådant produkt. Det var i hovedtræk den 

unge generation, som begyndte at anvende disse produkter, hvorfor det i sagens natur heller ikke 

var i direkte konkurrence med Bang & Olufsens kunder, da de, jf. vores segmenteringsanalyse, er i 

aldersgruppe 24 – 55 årige. 
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Konkurrencesituationen for virksomheden 

De foregående fire faktorer er med til at påvirke konkurrencesituationen. Konkurrencesituationen er 

fuldkommen konkurrence på markedet for audio- og videoprodukter. Der er mange udbydere af de 

samme produkter. Desuden findes der tre store producenter (Philips, Sony og Samsung) af audio- 

og videoprodukter, som er meget dominerende for hele markedet. Deres produktpalette rammer de 

fleste kunder i de fleste segmenter, hvorfor de altid er relevante at nævne i denne sammenhæng. Der 

findes derudover også en del mindre konkurrenter som producerer high-end produkter inden for 

audio- og videoprodukter. Af disse kan nævnes Loewe og Pioneer samt Panasonic som mulige 

konkurrenter. Loewe har fokus på design og producerer hovedsageligt videoprodukter. Pioneer 

producerer både audio- og videoprodukter af høj kvalitet, men har ikke de samme kunder som 

målgruppe, da det er de mere hifiinteresserede, som er køber til deres produkter. Panasonic 

producerer også videoprodukter af meget høj kvalitet, og er ofte i forbindelse med lanceringer af 

nye produkter banebrydende med deres teknologier i de nye produkter. Fælles for de tre førnævnte 

konkurrenter er, at de er producenter af high-end produkter, som er relevant at nævne i konkurrence 

med Bang & Olufsen. Af de nævnte, er det dog kun Loewe, som er direkte konkurrent til Bang & 

Olufsen, da de har samme profil som Bang & Olufsen, og prismæssigt ligger tættere på Bang & 

Olufsen end de to andre.  

 

På audiosiden findes der flere producenter, som er specialister inden for deres felt, som leverer 

konkurrerende produkter om end i en lavere prisklasse, og derfor henvender sig til et andet segment 

end Bang & Olufsen. B&W og NAD er to eksempler på dette hvor B&W blandt hifi-kendere anses 

for at være et teknologisk topprodukt. B&W og NAD kan dog ikke konkurrere med Bang & 

Olufsen på design siden, hvorfor segmenteringen er vidt forskellig. 

 

Herudover har Bang & Olufsen Automotive en række konkurrenter i form af BOSE, Harmann 

Kardon og JBL. BOSE er den dominerende producent i dette segment, og har i en lang årrække 

leveret lydsystemer til en bred palette af biler, herunder Audi og Porsche. 
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Delkonklusion – Porters Five Forces 

Bang & Olufsen befinder sig i en branche, hvor adgangsbarriererne er høje, da det blandt andet 

kræver en stor kapital at komme ind på markedet, få opstartet en produktion og skabt et brand.  

 

Bang & Olufsen befinder sig i et nichemarked i denne branche, hvorfor Bang & Olufsen står endnu 

stærkere. Det nichemarked Bang & Olufsen befinder sig i er karakteriseret ved, at slutbrugeren 

lægger stor vægt på kvalitet og design af produkterne. Brand, kvalitet og produktdifferentiering har 

stor indflydelse på ens konkurrencemæssige situation i dette nichemarked. I nedenstående figur 6 

har vi lavet en segmentering af branchen for audio- og videoprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses af ovenstående model har vi indsat de producenter, som på den ene eller anden måde 

kan sættes i forbindelse med audio og video markedet i forhold til Bang & Olufsen. I modellen ses 

det, at de tre meget store dominerende i midten af vores model viser, at de tilbyder nogle 

middelmådige produkter til en middel pris. Panasonic har vi vurderet til at lave udmærkede 

produkter til en lav pris. NAD ligger i segmentet over de middelmådige. Prisen og kvaliteten 

hænger sammen ved NAD, de er dog ikke i samme segment som Bang & Olufsen. Sammen med 

Bang & Olufsen har vi placeret Loewe og B&W. B&W leverer et kvalitetsprodukt til en høj pris. 

De er dog ikke prismæssigt på højde med Bang & Olufsen, og de er i forhold til Bang & Olufsen en 

lille spiller, hvorfor vi heller ikke har vurderet dem til at være i direkte konkurrence med Bang & 
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Figur 6: Strategisk segmentering, egen tilvirkning 
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Olufsen. Yderligere producerer B&W kun konkurrencedygtige produkter på audiosiden og tilbyder 

ikke helhedsløsninger som Bang & Olufsen og Loewe. Loewe er efter vores vurdering den eneste 

direkte konkurrent til Bang & Olufsen. Prismæssigt og designmæssigt har Loewe næsten samme 

profil. Prismæssigt ligger de lidt under Bang & Olufsen, men har samme fokus på produktkvalitet, 

design og brand. 

 

Bang & Olufsen har igennem årene opbygget en goodwill, hvilket ikke ’kan købes for penge’. Bang 

& Olufsen oplever ikke umiddelbart nogen trussel fra nye udbydere, da det er de færreste der kan 

konkurrere med Bang & Olufsens kvalitet og design, og dermed opnå den samme position som 

Bang & Olufsen – og kan prissætte sine produkter på niveau med Bang & Olufsen.  

 

Bang & Olufsen befinder sig på et heterogent marked, hvor køber har præferencer overfor 

produkterne og/eller udbyderen. Kunderne køber produktet, fordi de vil være anderledes. 

Markedsformen er fuldkommen konkurrence, mange udbydere af enslignende produkter. 

 

Til forskel for det generelle elektronikmarked, hvor kundernes forhandlingsstyrke er vurderet til at 

være høj, er kundernes forhandlingsstyrke på det nichemarked, som Bang & Olufsen befinder sig 

på, lav. Hvis kunderne ønsker et high-end kvalitetsprodukt med et stærkt brand, eksklusivt design 

og med den nyeste teknologi, er der ikke særlig mange udbydere. I det segment, som Bang & 

Olufsen opererer i, er der reelt kun Bang & Olufsen og Loewe. Førnævnte Panasonic og Pioneer, er 

ikke med i denne vurdering, da de ikke kan tilbyde brandet, det eksklusive design, og ikke mindst 

prisen. 

 

Prisen er en vigtig faktor, da den er med til at gøre produktet mere eksklusivt. Da det er en del af 

Bang & Olufsens koncept, at have høje priser, er der derfor heller ikke den store forhandling af 

prisen ved køb af deres produkter. Kunderne ved på forhånd, at prisen for et Bang & Olufsen 

produkt er høj, hvorfor det som regel for kunderne heller ikke har nogen indvirkning på, om de 

køber produktet eller ej. 

 

Leveringstiden på et Bang & Olufsen produkt er lang. Grunden til dette er, at produktionen af det 

enkelte produkt først igangsættes, når kunden har afgivet sin ordre. For det første undgår Bang & 

Olufsen på den måde, at ligge inde med store lagerbeholdninger, men det giver også kunderne og 
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Bang & Olufsen muligheden for i høj grad at tilpasse produkterne til kundernes ønsker og behov. 

Dette er en god indikation på, at kundeloyaliteten overfor Bang & Olufsen er høj, da kunderne er 

villige til at vente på at få sit Bang & Olufsen produkt. 

 

En anden ting som indikerer Bang & Olufsens styrke i forhold til sine kunder er, at de kunder som 

en gang har haft et Bang & Olufsen produkt, vælger et produkt fra Bang & Olufsen næste gang de 

skal købe et audio- og videoprodukt. Det ses også ofte, at kunderne vælger de andre produkter som 

Bang & Olufsen også tilbyder, når først de har anskaffet sig et Bang & Olufsen produkt. 

 

Bang & Olufsen får produceret mange af deres delkomponenter og enkelte færdige produkter af 

underleverandører. Bang & Olufsen har et udstrakt samarbejde med deres leverandører indenfor en 

lang række områder, hvor Bang & Olufsen ikke selv har den nødvendige viden og kompetence. 

Bang & Olufsen har derfor et meget tæt samarbejde med sine leverandører, som ikke bare kan 

udskiftes fra det ene øjeblik til det andet. I denne sammenhæng har leverandørerne en høj 

forhandlingsstyrke. Bang & Olufsens forhandlingsstyrke er dog alligevel stærk i relation til 

leverandørerne. Bang & Olufsen brandet er så stærkt, at leverandører er meget villige til at få Bang 

& Olufsen som kunde, da det i sig selv vil være et kvalitetsstempel. Det faktum, at der findes så 

mange underleverandører, er også medvirkende til, at Bang & Olufsen ikke vil have nogen 

problemer med at finde leverandører, som kan leve op til de kvalitetskrav, som der bliver stillet fra 

Bang & Olufsens side.  

 

Substituerende produkter er en væsentlig konkurrent til Bang & Olufsen. Her kan især nævnes 

Apple, som er en producent af hardware og software. I 2005/06 var teknologien dog ikke udviklet 

tilstrækkeligt til at udgøre en trussel for Bang & Olufsen, men vi mener, at Apple i takt med 

teknologiens udvikling, udgør en mulig trussel for Bang & Olufsen. 

 

Konkurrencesituationen på det nichemarked, som Bang & Olufsen befinder sig på, er ikke på 

samme måde som det generelle marked, præget af utrolig mange konkurrenter, og fuldkommen 

konkurrence. Udviklingen i dette segment er ikke på samme hastighed, som på det generelle 

marked. På nichemarkedet bliver den nye teknologi først indopereret når, det er bevist, at 

teknologien fungerer. Eksempelvis har Bang & Olufsen været lang tid om at introducere 

fladskærme i produktsortimentet, da Bang & Olufsen ville være sikker på, at dette medie blev det 
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valgte i fremtiden. På nichemarkedet er udbyderne Bang & Olufsen og Loewe, men med Bang & 

Olufsen som den mest dominerende spiller.  

 

Nichemarkedet har et begrænset segment, da det er en lille kundegruppe der efterspørger Bang & 

Olufsen og Loewe produkter. Omsætningshastigheden på de varer, som bliver solgt på dette marked 

er lav, hvorfor det er vigtigt at erobre de førstegangskøbere, som måtte være på markedet.  

 
4.3 Bowmans strategy clock 

 Modellen bruges til at positionere sin konkurrencestrategi i forhold til oplevet pris/nytteværdi hos 

slutbrugeren. 

 

                                     

 

Vi har placeret de væsentligste aktører på audio- og videomarkedet i Bowmans Strategy Clock, som 

vist i figur 7 ovenfor. 
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Figur 7: Bowmans Strategy Clock, egen tilvirkning 
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Bang & Olufsen falder med deres store fokus på design, kvalitet og pris, under strategien fokuseret 

differentiering, sammen med deres direkte konkurrent Loewe. Slutbrugeren oplever en høj 

nytteværdi af Bang & Olufsens produkter, men betaler samtidig en høj pris for dette. Loewe 

befinder sig ligeledes under strategien fokuseret differentiering og sammen med Bang & Olufsen 

udgør de en nichedel af audio- og videomarkedet. De øvrige konkurrenter befinder sig hovedsagligt 

under differentieringsstrategien og hybridstrategien. I Porters Five Forces nævnte vi i 

delkonklusionen, at B&W har samme høje pris og kvalitet som Loewe, dog gælder dette kun på 

audiodelen af virksomhedens produkter. Vi mener ikke, at B&W følger en fokuseret 

differentieringsstrategi, da deres indgangspriser er på et lavt niveau. 

 
4.4  Hvem er Bang & Olufsens kunder? 

For at have en bedre indgangsvinkel til den strategiske analyse af Bang & Olufsen har vi valgt at 

lave en analyse af Bang & Olufsens slutbruger. Analysen skal klarlægge, hvem Bang & Olufsens 

slutbruger er, for at vi kan identificere, hvem der øver holdningspåvirkning på Bang & Olufsen. 

 

Vores segmenteringsanalyse er dannet på baggrund af et spørgeskema uploadet på Bang & 

Olufsens internetforum http://www.beoworld.com, samt onlineforummet http://www.recorder.dk, 

som er et forum for både den almene bruger af audio- og videoprodukter og ’elitebrugeren’ med 

stort kendskab til markedet for audio- og videoprodukter. Yderligere er spørgeskemaet delt ud som 

handout til venner, familie og kolleger for at ramme en så bred målgruppe som muligt. Vi har på 

baggrund af dette modtaget data, bilag 3, til vores segmenteringsanalyse, som vil blive beskrevet og 

gennemgået i analysen. 

 

Konsumentmarkedet 

Segmenteringsanalysen tager udgangspunkt i en analyse af, hvem de potentielle kunder er, og 

hvordan de opfører sig, når de skal købe nye audio- og videoprodukter til hjemmet. Væsentlige 

kriterier til segmentering på konsumentmarkedet er: 

 

 Alder 

 Uddannelse 

 Indkomst 

 Livsstil 

http://www.b
http://www.recorder.dk
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Vores spørgeskema er, på baggrund af de ovennævnte punkter udformet, så brugeren kan besvare 

spørgsmål indenfor hvert af de fire områder ved enten afkrydsning eller med fri tekst. 

 

Definition af Bang & Olufsen slutbrugeren 

Aldersopdelingen er foretaget ud fra vores vurdering af, hvilke kunder vi, inden udsendelse af 

spørgeskemaet, har en fornemmelse af køber Bang & Olufsen produkter. Inddelingen giver 

brugeren af spørgeskemaet mulighed for, at sætte kryds i et af i alt seks intervaller, som det ses i 

diagram 1 nedenfor. Aldersgrupperne er inddelt i intervaller på 10 år, men med et startinterval på 

’under 24 år’ og slutinterval på ’over 65 år’, da vi er af den opfattelse (inden udsendelse af 

spørgeskema), at den gennemsnitlige Bang & Olufsen slutbruger er 35 – 55 år. 

 

 

 

De modtagne svar viser, at vores inddeling af aldersgrupper har været hensigtsmæssig og at 

størstedelen af besvarelserne ligger i intervallerne 25 – 34 år, 35 – 44 år, samt 45 – 54 år, som 

forventet. Vores første indskydelse af alderen på Bang & Olufsens slutbruger har på denne 

baggrund været rimelig præcis, om end de faktiske data viser en aldersgruppe, der er en anelse 

lavere. Svarerne bærer præg af at hovedparten af de modtagne besvarelser er sket via de to 

onlineforaer beoworld.com og recorder.dk, da forholdsvis få i aldersgrupperne 55 – 64 år samt 65 år 

eller ældre har besvaret spørgeskemaet. 
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Diagram 1: Aldersfordeling, egen tilvirkning 



Side 36/91 
 
Skrevet af: Danny Krath Knudsen 

Udannelse 

For at definere hvilken uddannelse Bang & Olufsen slutbruger har, opdeler vi spørgeskemaets 

intervaller forholdsvis specifikt. Intervallerne spænder fra ufaglært til MBA og indeholder blandt 

andet svarmuligheder for både gymnasial, kort videregående uddannelse, samt lang videregående 

uddannelse. Vi har i spørgeskemaet valgt, at indsætte en kategori kaldet ’andet’, men har ikke givet 

brugeren af spørgeskemaet mulighed for at skrive en fritekst, hvis denne svarer andet. Set tilbage 

kunne dette have været en god ide, da en stor vægt af besvarelserne ligger i denne kategori. I 

diagram 2 ses fordelingen af besvarelserne angående uddannelse. 

 

 

 
Ud fra de to segmenteringskriterier alder og uddannelse har vi opstillet nedenstående tabel 2 for at 

få yderligere præciseret Bang & Olufsen slutbrugeren. 

 

Udannelse/alder Ufaglært Folkeskole Gymnasial Bachelor Kandidat MBA Andet 
under 24 år     3% 6%       
25 - 34 år       13% 9%   9% 
35 - 44 år     9%   3%   25% 
45 - 54 år 3% 6%   3%     6% 
55 - 64 år             3% 
65 år eller 
ældre               
Tabel 2: Alder sammenholdt med udannelse, egen tilvirkning 
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Diagram 2: Udannelse, egen tilvirkning 
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Med ovenstående analyse ender vi ud i en primær målgruppe i alderen 25 – 54 år med kort/lang 

videregående uddannelse. Vi vil i det følgende analysere denne målgruppe ved at kigge på faktorer 

som beskæftigelse, indkomst og livsstil. 

 

Beskæftigelse 

De adspurgte i spørgeskemaet har haft muligheden for at vælge mellem syv kategorier indenfor 

beskæftigelse. Vi nævner her de tre grupper folk har sat kryds i, de andre har ingen udfyldt: 

 

 Mellemleder 

 Lønmodtager 

 Andet 

 

Hovedparten af de adspurgte, 56 %, har sat kryds i lønmodtager, mens de to andre grupper fordeler 

sig med 25 % på mellemleder og de resterende 19 % på andet. Besvarelserne bunder ud i, at vores 

målgruppe, ud fra spørgeskemaerne, er lønmodtagere med en kort eller lang videregående 

uddannelse, og at en stor del af disse er mellemledere. Grunden til, at fordelingen ser sådan ud i 

vores analyse, tror vi skyldes de medier vores spørgeskema har været udgivet på. 

 
Derefter er de adspurgte blevet bedt om at besvare spørgsmål omkring deres husstandsindkomst. 

Resultatet er opsummeret i følgende diagram 3. Resultatet er, at grupperne 600 – 750.000 kr. og 

750 – 900.000 kr. har en fordeling på 25 % hver.  Den gennemsnitlige husttandsindkomst i 

Danmark fordelt på hele landet var i 2007 443 tkr.16 og Bang & Olufsens slutbruger tjener derfor 

mere end den gennemsnitlige danske familie, hvilket var forventet. 

                                                
16 Kilde: Danmarks statistik, dst.dk 
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Livsstil 

I forbindelse med vores segmenteringsanalyse af Bang & Olufsens slutbruger er det interessant, at 

se på slutbrugerens livsstil. Vi ser på, hvordan personerne rent arbejdsmæssigt agerer samt hvordan 

deres holdninger er til fritid. Vores spørgeskema kunne besvares i, hvor vid udstrækning 

forbrugeren karakteriserer ovenstående.  Besvarelserne har vist, at ca. 50 % har en høj 

arbejdsintensitet. De resterende 50 % har sat kryds i mellem arbejdsintensitet. Dette har en stor 

sammenhæng til uddannelsesniveauet og alderen, beskrevet tidligere i analysen. Det generelle 

billede viser yderligere, at fritiden prioriteres og 78 % af de adspurgte har derfor sat kryds i mellem 

prioritet ved fritid. Samlet set er slutbrugeren personer med høj arbejdsintensitet og derfor med 

mindre fritid. 

 

Flere af de adspurgte har givet kommentarer til, hvorfor de har købt Bang & Olufsen og her er 

blandt andet kommentarer som: ”Gennemført design, overlegen samlekvalitet, markedets bedste 

fjernbetjening, og markedets bedste bagudkompatibilitet. Dansk kvalitet hele vejen igennem.”, 

”Laver noget som andre ikke gør - det er bare en oplevelse og en glæde at eje et B&O produkt. 

kanon billede kanon lyd - andet er der ikke at sige til det”, ”Glæden ved og se og høre på noget 

smukt og stå ude på badeværelset og høre musik fra anlægget over link, det er livet. vi nyder vores 

link i hele huset hver dag.”, ”altid høj kvalitet, enorm fokus på materiale udseende. bedste lyd på 

markedet, gennemgående i alle produkter. Tidsløst selv i fladskærmsæraen”. Dette giver et billede 
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af, at slutbrugeren har sans for mærkevarer og ser Bang & Olufsens produkter som kvalitets- og 

designmæssigt på topplan. 

 
Vi har i forlængelse af dette spurgt, hvorfor slutbrugeren køber Bang & Olufsen. Svarmulighederne 

var afkrydsningsfelter og fordelingen ser ud som opstillet i følgende diagram 4.  

 

 

Diagrammet viser, at 38 % af Bang & Olufsen kunder har købt Bang & Olufsen på grund af 

designet, mens den anden største gruppe på 27 % købte Bang & Olufsen på grund af kvaliteten. 

Funktionaliteten har 22 % sat, som en vigtig del af, hvorfor de købte Bang & Olufsen og er 

ligeledes kommenteret i friteksten, som eksemplet ovenfor. Kvalitet, design og funktionalitet er, 

med baggrund i analysen, stærke konkurrenceparametre, når Bang & Olufsen skal markedsføre sig. 

 

Spørgeskemaet lagde ligeledes op til en analyse af slutbrugerens købsadfærd. Denne analyse viser, 

at 74 % af de adspurgte karakteriserer deres Bang & Olufsen køb som overvejelseskøb, mens de 

resterende 26 % har sat kryds i ”ved ikke”. Der er 0 % der har sat kryds i rutinekøb og impulskøb. 

Analysen viser, at Bang  & Olufsen ikke blot er noget man går ud og køber, men måske noget der 

spares op til, og derfor er en større investering end blot et almindeligt tv. Flere har kommenteret, at 

”det er okay at spare op til Bang & Olufsen”, hvilket understøtter den procentmæssige fordeling. 

Den typiske Bang & Olufsen kunde sætter sig ind i produktet inden der handles. 
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Diagram 4: Kriterier for valg af Bang & Olufsen, egen tilvirkning 
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Til sidst i spørgeskemaet har vi lagt op til, at brugeren af spørgeskemaet skal skrive en fritekst om, 

hvad denne synes om den nye prisfastsættelse (reduktion) af dels BeoVision 8 og BeoVision 10.  

 

Mange har skrevet, at de generelt ikke synes at have oplevet nogen prisreduktioner i Bang & 

Olufsens sortiment, hvilket også er sandt, da priserne på de øvrige produkter er steget langsomt 

gennem de sidste 5 år. De adspurgte har blandt andet kommenteret følgende ”Jep - det er den 

forkerte vej at gå og medvirker, at værdien på købernes investeringer reduceres uforholdsvis meget 

og drastisk. Det har altid været dårlig salgsstrategi for mærkevarer at konkurrere på prisen - det 

duer ikke og kan i værste fald ødelægge brandet”, ”Ja og nej. Den nye pris er stadig for høj, men 

er dog et skridt i den rigtige retning. Mange kunder (inkl. undertegnede) har dog skiftet (eller 

overvejet at skifte) til andet mærke pga. pris.”. Der er med andre ord blandede følelser omkring de 

nye prisfastsættelser af Bang & Olufsens nye produkter. BeoVision 10 introduceredes på det danske 

marked til en pris på kr. 43.500, mens BeoVision 8 kan købes for kr. 32.000. Priser der er markant 

lavere end det man typisk ser fra Bang & Olufsen. Nedenstående diagram 5 viser, at den generelle 

holdning til Bang & Olufsens priser er, at de er for dyre. 

 

 

Delkonklusion – segmenteringsanalyse 

Bang & Olufsens slutbruger har en god stilling og høj løn. Alderen er defineret ved en målgruppe 

på 25 – 54 år. Slutbrugeren går op i design, kvalitet og funktionaliteten ved Bang & Olufsen og har 

en generel sans for kvalitet i det der beskrives i friteksten i spørgeskemaerne, og som 
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eksemplificeret længere oppe. Bang & Olufsen vælges på trods af at prissætningen af produkterne 

er for høj. 

 

Købet foretages ikke impulsivt, men der handles efter man grundigt har sat sig ind i produktets 

kvaliteter samt sammenlignet dette med konkurrenterne. Overvejelseskøbet gøres for at sikre, at 

man får det man betaler for, når man handler Bang & Olufsen, nemlig design, kvalitet og 

funktionalitet. 

 

4.5 Udvikling af produktporteføljen 

Bang & Olufsen udvidede i 2005/06 deres produktportefølje til at indeholde lydsystemer til biler og 

indgik en kontrakt med Audi om at producere lydsystemer til Audis flagskib A8eren. Dette nye 

forretningsområde skal senere hen vise sig at være vigtigt for Bang & Olufsen og har vækstet 

enormt på kort tid. Den første Audi A8 med Bang & Olufsens Advanced Sound System blev 

produceret i december 2005. Herudover lancerede Bang & Olufsen deres Serene mobiltelefon 

udviklet i samarbejde med Samsung. Telefonen blev lanceret i Europa, Ukraine og Rusland og 

ramte derfor både Bang & Olufsens vigtigste markeder, samt deres expansion market, Rusland. 

Desuden har Bang & Olufsen haft yderligere fokus på salg af produkter til hoteller og i 

regnskabsåret 2005/06 er Bang & Olufsen således præsenteret i mere end 100 femstjernede hoteller 

verden over17. 

 

Regnskabsåret 2005/06 har haft vækst som fokusområde, og Bang & Olufsen har investeret massivt 

i udvikling af nye produkter. Bang & Olufsen lancerede således i regnskabsåret 2005/06 i alt 9 nye 

produkter. Blandt disse deres BeoVision 7-40, som er et 40” LCD-TV med integreret DVD-

afspiller, som i dag (2009) er Bang & Olufsens mest sælgende tv. Ligesom Beolab 5 højttaleren har 

BeoVision 7 vundet flere anerkendte priser18. 

 

Produktudviklingen foregik i det Bang & Olufsen kaldte ”ideland” og ”idelab”. Bang & Olufsens 

produktudviklingsafdeling arbejder efter nøgleordet ”syntese” og Bang & Olufsen beskriver dette i 

deres årsrapport med ordene ”Situationen, hvor teknologi og design ikke blot går hånd i hånd, men 

                                                
17 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 10 
18 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 26 
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giver en helt ny dimension til hinanden”19. Målet for Bang & Olufsens produktudvikling var, og er 

stadig, at der hvert år skal lanceres mellem 3 og 5 nye banebrydende produkter. 

 

4.6 Udviklingen på markederne 

I regnskabsåret 2005/06 udgjorde 82 % af Bang & Olufsens omsætning eksportvarer. Bang & 

Olufsen oplevede i regnskabsåret 2005/06 fremgang på stort set alle markeder. Fremgangen har 

især skyldes følgende 3 punkter: 

- Produktprogrammet 2005/06 faldt godt i forbrugernes smag 

- Effektivisering af distributions og markedsføringen 

- Udbygning af distributionen med en nettotilgang på 10 B1-butikker samt opgradering af 22 

shop-in-shop butikker. 

 

Markedet i Danmark havde en væsentlig fremgang. Bang & Olufsen beskriver i årsrapporten på 

side 23, at markedet i Danmark i høj grad har taget de nye produktlanceringer til sig samt 

danskernes høje privatforbrug har bidraget positivt til en høj omsætning på 47 mio. kr. mere end 

sidste år. Antallet af shop-in-shops faldt dog i regnskabsåret med 12 butikker, mens der var en 

nettotilgang af i alt 5 B1-butikker. 

 

Nordamerika er det eneste marked, hvorpå Bang & Olufsen ingen fremgang havde i regnskabsåret 

2005/06. Dette skyldes flaskehalse på produktsiden i form af manglende leverance af enkelte 

vigtige produkter. Bang & Olufsen fik ikke, som ellers planlagt,  lanceret deres amerikanske udgave 

af BeoVision 7 i regnskabsåret 2005/0620. 

 

På det asiatiske marked havde Bang & Olufsen stor fokus på udbygning af distributionen og fører 

en strategi via samarbejdspartnere om at penetrere markedet med højtprofilerede butikker i 

regionens metropoler21. 

 

I foråret 2006 tog Bang & Olufsen en ny fabrik i Tjekkiet i brug og outsourcede dermed en del af 

deres produktion i Struer til Tjekkiet22. Produktionen i Tjekkiet er hovedsagligt fremstilling af 

                                                
19 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 10 
20 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 24 
21 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 24 
22 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 9 
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audioprodukter samt formontage-opgaver. I udgangen af regnskabsåret 2005/06 beskæftigede 

fabrikken 146 medarbejdere. Fabrikken kan, ifølge Bang & Olufsen, beskæftige i alt 200 

medarbejdere, hvilket er Bang & Olufsens mål for 2007. Bang & Olufsen stiller de samme krav til 

kvaliteten af produktionen i Tjekkiet, som de gør i Struer, og investerer i at uddanne det tjekkiske 

personale til at kunne leve op til dette. I slutningen af 2006 blev reservedelslageret i Struer flyttet til 

den nye fabrik i Tjekkiet.  

 

Bang & Olufsen arbejder på en globalisering af koncernens udviklingsaktiviteter, og har således i 

regnskabsåret 2005/06 udvidet deres netværk af udviklingspartnere til Rumænien, Indien og 

Taiwan. Software til nye produkter udvikles i samarbejde mellem Struer og udviklingspartnerne. I 

Tjekkiet er Bang & Olufsen gået i gang med at etablere et mindre udviklingscenter med fokus på de 

mekaniske komponenter23. 

 

4.7 Ansoffs vækstmatrice 

Til at analysere hvilken vækststrategi Bang & Olufsen anvender, benytter vi Ansoffs vækstmatrice. 

Modellen sætter fire dimensioner op, som kan give overblik over mulighederne. Mange ideer og 

muligheder vil i praksis være en blanding af disse.  

 
 Eksisterende produkter Nye produkter 

Eksisterende marked Markedspenetrering Produktudvikling 

Nye markeder Markedsudvikling Diversifikation 

 

 

Når man kigger på Ansoffs vækstmatrice for perioden 2005/06 anvendte Bang & Olufsen alle 4 

kasser, men hovedvægten var på produktudvikling og diversifikation i forbindelse med deres 

lancering af lydsystemer til biler. Produktudviklingen gik på de ovenstående beskrevne 

produktlanceringer, samt deres satsning på ekspansion markets. Bang & Olufsen strategi var årligt 

at lancere mellem 3 og 5 produkter. Produktlanceringerne skete på såvel nye som eksisterende 

markeder. Bang & Olufsen har i perioden 2005/06 lanceret produkter, som beskrevet ovenfor, på 

audio- og videomarkedet samt det nye marked for lydsystemer i biler. 
                                                
23 Bang & Olufsen årsrapport 2005/06, side 35 

Figur 8: Ansoffs vækstmatrice, egen tilvirkning 
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Generelt har Bang & Olufsen igennem årene anvendt en pull-strategi. Dette betyder at Bang & 

Olufsen lytter til, hvad markedet efterspørger og dernæst udvikler et produkt, som lever op til denne 

efterspørgsel. En strategi som Bang & Olufsen altid har fulgt og stadig gør den dag i dag (2009). 

 

4.8 Bang & Olufsens strategiske overvejelser i 2005/06 

Årsrapporten indikerer, at Bang & Olufsen ”er på toppen” og koncernen aflægger en årsrapport 

med en markant omsætningsstigning i forhold til årene før. 

 

Bang & Olufsen ændrer deres overordnede strategi om at have fokus på omkostninger til, at have 

fokus på udvikling, herunder produktudvikling, og lancerer i regnskabsåret en massiv ny 

produktpalette. Denne beslutning sker på baggrund af tidligere års positive tendenser i forbindelse 

med stigning i omsætning og markedsandele. Bang & Olufsen udtrykker deres sporskifte med et 

mål på en omsætning på 6 milliarder i 2010 – godt 2 milliarder mere end hvad omsætningen var i 

2005/06. 

 

Der er ingen tvivl, når man gennemlæser artikler på internettet, og ikke mindst Bang & Olufsens 

årsrapport – at udviklingen for Bang & Olufsen kun går en vej og det er frem ad. Bang & Olufsen 

satser på et helt nyt marked, som er lydsystemer til biler. Lydsystemer til biler har udelukkende 

positiv omtale i årsrapporten og er et nyt segment, som der investeres massivt i og satses meget på. 

Som følge af store opstartsomkostninger bidrager denne afdeling dog det første år negativt til årets 

resultat. 

 

Vi mener at Bang & Olufsens strategiske tiltag om at lancere lydsystemer til biler (diversifikation) 

er ”genialt” og kommer på et godt tidspunkt, hvor konjunkturen er høj og folk køber større biler. 

Det er på dette tidspunkt muligt for købere af store biler, at investere de sidste kroner i et godt 

lydsystem og senere års statistik (2006/07) har samme udfald. 

 

Vi har vurderet Bang & Olufsens nye strategi ud fra nedenstående figur 9. 
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Figuren tager udgangspunkt i, om den valgte strategi kan lade sig gøre, og hvordan vi kommer 

derhen. Bang & Olufsen har i 2005/06 udviklet ressourcer og kompetencer indenfor alle tre 

vækstområder. Organisk vækst er blandt andet sket ved, at udvikle produktpaletten til også at 

indeholde lydsystemer til biler. Strategiske alliancer er opnået ved at udvide distributionsnetværket 

med nyåbninger af B1-butikker, som ikke er selvejet, samt en øget fokus på salg til hotelkæder. I 

Australien har Bang & Olufsen opkøbt hele distributionsnetværket af B1-butikker, hvorfor der er 

tale om den sidste boks – merger & acquisition (opkøb). 

 

Evalueringen tager udgangspunkt i tre punkter, om strategien passer på virksomheden, om den 

accepteres af markedet og om virksomheden har de rette ressourcer og kompetencer. Under punktet 

suitability ser vi på, hvilke dynamikker og trends der er i markedet. Bang & Olufsen har med succes 

fulgt de trends, der har været i markedet på grund af den høje konjunktur. Automotive afdelingen er 

blevet lanceret med succes, om end den ikke genererer overskud i regnskabsåret. Ligeledes har 

udviklingen i Enterprise (salg til hotelkæder) været positiv. Den massive produktlancering kommer 

på et godt tidspunkt, hvor Bang & Olufsen tidligere er blevet kritiseret for at lancere for få 

produkter. Markedet har med andre ord accepteret den nye strategi og omsætningen indikerer at der 

Kan strategien lade 
sig gøre og hvordan 
kommer vi derhen?

Udvikle 
kompetencer og 

ressourcer

Organisk vækst

Strategiske alliancer

Merger & 
Acquistion
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Figur 9: Strategi evaluering, egen tilvirkning 
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tjenes penge på denne. Årets resultat er steget markant og udsigterne til næste år er endnu bedre. 

Det sidste punkt under evalueringen er feasibility, hvor det vurderes, om virksomheden har 

ressourcerne og evnerne til at følge og implementere strategien, hvor vi vurderer at Bang & Olufsen 

havde de fornødne ressourcer og kompetencer. Åbningen af den nye fabrik i Tjekkiet skaber en 

masse ressourcer og skal anvendes i forbindelse med den nye vækststrategi. 

 

Bang & Olufsen aflægger en positiv årsrapport, der lægger op til, at årsrapporten for 2006/07 bliver 

endnu bedre. Vi mener ikke, at ledelsen i regnskabsåret 2005/06 har handlet uagtsomt, da alle 

tendenser peger imod fremgang, og der derfor ingen grund til pessimisme har været. Yderligere 

mener vi, at Bang & Olufsens ændrede fokus fra omkostninger til produktudvikling, har været et 

strategisk godt tiltag ud fra de indikationer ledelsen og bestyrelsen havde på daværende tidspunkt. 

Tidligere års udvikling samt kritik fra analytikere, indikerer også, at produktudvikling er 

nødvendigt for, at Bang & Olufsen skal fortsætte sin vækst. Dette giver en indikation af om Bang & 

Olufsen lytter til den kritik omverdenen har givet. Den markante fokus på produktudvikling og 

udvikling af distributionen er hovedelementerne i vækststrategien. 
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5 Bang & Olufsen 2006/07 – de første tegn på finanskrise 

Regnskabsåret 2006/07 bød på massive produktlanceringer fra både den mere prisvenlige ende af 

skalaen og den kostbare ende af skalaen. Omsætningen i den brand-uafhængige del af Bang & 

Olufsen og salg til hotelsektoren har i regnskabsåret bidraget værdifuldt til koncernens udvikling 

og Bang & Olufsen koncernen holder fast i deres mål om, at vækste og ramme en omsætning på. 6 

mia. kr. i 2010. Bang & Olufsen skriver i deres meddelelse til aktionærerne, at flaskehalsene i 

udviklingen af koncernen i dag er mere præget af adgangen til de rigtige ressourcer og 

kompetencer end af penge til investeringer24. 

 

Endnu et godt regnskabsår for Bang & Olufsen, der i tal har udvidet deres distribution med 52 nye 

B1-butikker, opnået en omsætning på 4.376 mio. kr. og et resultat før skat på 524 mio. kr. En 

omsætningsstigning svarende til 151 mio. kr. eller 4 % sammenlignet med regnskabsåret 2005/0625. 

Det aflagte regnskab er det bedste nogensinde, men de første tegn på finanskrisen begyndte at spille 

ind i sidste kvartal. 

 

Stigningen i omsætningen var realiseret lavere end forventet, hvilket skyldes et skuffende salg i 

Storbritannien og en svagere udvikling end forventet på det danske marked. Omsætningen på det 

engelske marked havde et fald på 4 %, hvilket skyldtes en forsinket lancering af BeoVision 8-

familien26. Den amerikanske udgave af BeoVision 7 blev lanceret senere end forventet, hvilket også 

har haft en påvirkning på den lavere omsætningsstigning end ventet. Af de i alt 52 nye B1-butikker 

blev 32 af dem først åbnet i fjerde kvartal, hvorfor de ikke bidrog lige så meget som forventet til 

den øgede omsætning27. Omsætningen i fjerde kvartal var dermed 19 mio. kr. lavere end tilsvarende 

kvartal året før. 

 

Ved vores gennemgang af tekstdelen af årsrapporten for 2006/07 tegner der sig et billede af, at de 

første tegn på finanskrisen spiller ind. Omsætningen på et af Bang & Olufsens key-markets er faldet 

i forhold til året før, andre finansielle tilgodehavender er steget med 52 mio. kr. på grund af udlån 

til et antal forhandlere, fald i omsætningen i fjerde kvartal, afmatning i det danske marked og 

forsinkede produktlanceringer. Vores generelle fornemmelse er dog, at Bang & Olufsen på 

                                                
24 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 5 
25 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 23 
26 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 27 
27 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 23 
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tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten 2006/07 ikke helt har ’indset’ dette, da det ikke fremgår 

af årsrapporten. Bang & Olufsen holder fast i et mål på en omsætning i 2010 på 6 mia. kr. 

 

5.1 Reaktionen fra omverdenen 

Afmatningen på det danske marked kom som følge af en konjunkturnedgang på grund af den 

finansielle krise, som på daværende tidspunkt var undervejs. Danskernes privatforbrug sænkes og 

sparrerunder påbegyndes. Effekten af dette ses i Bang & Olufsens omsætning, som er faldet i fjerde 

kvartal sammenlignet med året før. Finanskrisens første tegn begynder allerede midt i 2007 og har 

således en påvirkning på Bang & Olufsens fjerde kvartal i regnskabsåret 2006/07. 

 

Bang & Olufsen henvender sig, som tidligere nævnt, under PESTEL analysen i 2005/06 afsnit 4.1, 

til et snævert segment på et nichemarked indenfor audio- og videoprodukter. 

Konjunktursvingninger har stor betydning for købekraften hos slutbrugeren af Bang & Olufsens 

produkter. Hypotetisk set vil et fald på 20 mio. kr. i en formue på 30 mio. kr. (i alt 66 %) svare til, 

at formuen igen skal stige med 300 % før end man igen er oppe på den samme formue som 

forinden. Spørgsmålet er i denne sammenhæng om man i perioden, hvor man skal opbygge sin 

formue, samtidig har et forbrug af luksusvarer som Bang & Olufsen. 

 

Man kan tale om små eller mellemstore livsstilsændringer hos Bang & Olufsen forbrugeren. Den 

typiske slutbruger er, jf. segmenteringsanalysen, veluddannet og har en vis indkomst, hvorfor 

slutbrugeren også går op i designer- og mærkevarer. Når konjunkturen bevæger sig i nedadgående 

retning er det typisk på disse varer der spares, og det ses også indenfor Bang & Olufsens 

målgruppe. Dog vil der, efter vores opfattelse, altid være en afsætning af Bang & Olufsen produkter 

på trods af finanskrise og lignende, da mange af Bang & Olufsens kunder er loyale overfor Bang & 

Olufsen. Disse kunder vil handle Bang & Olufsen, såfremt de skal bruge en ny radio eller et nyt tv 

på trods af en finansiel krise. Handlingen fra tanke til køb vil blot vare længere end den måske har 

været tidligere ved højkonjunktur. 

 

Teknologisk set har der været diskussioner om, hvilket medie man skal anvende af HD-DVD eller 

Bluray. Bluray vandt markedet i 2007, hvor Sony havde en stor del af ’skylden’ for dette. Sony 

lancerede Playstation 3 den 23. marts på det Europæiske, Afrikanske og Australske marked samt i 

Mellemøsten. Playstation 3 havde, og har den dag i dag, stadig indbygget Bluray afspiller. På grund 
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af denne diskussion har Bang & Olufsen i 2006/07 ikke udviklet produkter, der kan håndtere dette 

nye format, hvilket følger deres strategi om kun at implementere afprøvede teknologier i deres 

produkter. Yderligere mener vi ikke, at teknologisk innovation er et konkurrenceparameter for Bang 

& Olufsen. Bang & Olufsen følger trenden og implementerer efterfølgende Bluray i deres 

BeoVision 7. 

 

Miljømæssigt har producenter af audio- og videoprodukter også haft omkostninger i at skulle leve 

op til nye miljøkrav i form af REACH, der sætter krav til godkendelse og brug af kemikalier. Bang 

& Olufsen har i den sammenhæng deltaget i et præprojekt ”Konsekvenser af REACH for 

elektronikvirksomheder – krav til downstream brug af præparater og fremmstilling af kemikalier”28. 

Bang & Olufsen har i forlængelse af de nye miljøkrav startet et internt projekt, der forbyder indkøb 

og forbrug af CMR stoffer klasse 1 og 2, og de nye miljøkrav efterleves derfor af Bang & Olufsen. 

Bang & Olufsen har stor fokus på miljøet og bruger mange ressourcer på, at fremstille deres 

produkter miljømæssigt korrekt. Til eksempel kan nævnes Bang & Olufsens store fokus på at 

nedbringe produkternes energiforbrug, når disse står på standby, som beskrevet i årsrapporten for 

2006/07 på side 41. 

 

Bang & Olufsen er som sådan derfor udelukkende omverdensmæssigt set ramt af 

konjunktursvingningerne samt de livsstilsændringer dette medfører hos Bang & Olufsens 

slutbrugere. Miljø- og lovgivningsmæssigt lever Bang & Olufsen op til de krav virksomheden 

bliver stillet overfor både som produktions- og detailvirksomhed. Teknologisk har Bang & Olufsen 

ingen udfordring, men afventer blot markedsreaktioner inden de implementerer den nyeste 

teknologi i produkterne. 

 

5.2 Udviklingen på markederne 

Den generelle udvikling i branchen er stort set uændret i forhold til de omtalte forhold i vores 

Porters Five Forces analyse i afsnittet omhandlende 2005/06. Som beskrevet ovenfor har der dog 

været en teknologisk udvikling, der betyder, at Bluray nu er en vigtig spiller i branchen, hvor Sony 

har drevet fordel af deres udvikling og lancering af Bluray afspillere. Dette gør Sonys 

konkurrencesituation stærkere, men da Sony ingen direkte konkurrent er til Bang & Olufsen mener 

vi, at dette er af mindre betydning for Bang & Olufsens konkurrencesituation. Branchen består, som 

                                                
28 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 42 
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tidligere nævnt, stadig af mange udbydere hvor Bang & Olufsen og Loewe har sat sig på en 

nichedel af branchen, hvor de tilbyder eksklusive produkter med fokus på design, kvalitet og 

funktionalitet. 

 

Som indledningsvis beskrevet har udviklingen i Storbritannien været uheldig, men det er ikke kun 

dette marked, der har haft et fald i omsætningen. Holland oplevede ligeledes et fald i omsætningen i 

forhold til året før på 16 mio. kr., hvilket skyldtes den forsinkede lancering af BeoVision 8-

familien. Det danske marked har i regnskabsåret 2006/07 også været ramt af afmatning som følge af 

nedgang i konjunkturen. 

 

Generelt set har Bang & Olufsen dog haft en positiv fremgang på deres markeder samlet set, med 

store omsætningsstigninger på især det australske marked, der i regnskabsåret havde en 

omsætningsstigning på 40 %, hvilket skyldtes Bang & Olufsens overtagelse af butiksdriften og 

efterfølgende betydelige indsats for at højne kvaliteten i distributionen og markedsføringen, som 

beskrevet i afsnit 4 ”Bang & Olufsens omverden, industri og kunder anno 2005/06”. 

 

Det tyske marked havde for tredje år i træk en tilfredsstillende vækst og var i regnskabsåret 2006/07 

Bang & Olufsens tredjestørste marked. Markedet har i regnskabsåret været begunstiget af en positiv 

effekt af Bang & Olufsens samarbejde med Audi, der har haft positiv medieomtale i Tyskland29. 

 

Bang & Olufsens expansion markets havde også fremgang i regnskabsåret 2006/07. Hovedårsagen 

til dette var Bang & Olufsens distributionsstrategi i Rusland om at åbne velbeliggende B1-butikker, 

som skulle øge kendskabet til Bang & Olufsen på markedet. 

 

På lige fod med tidligere regnskabsår år har der i regnskabsåret 2006/07 også været fokus på 

distributionen og Bang & Olufsen havde således i regnskabsåret en nettotilgang på 52 B1-butikker, 

hvilket er 2 butikker mere end egentligt forventet30. 

 

  

                                                
29 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 27 
30 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 29 
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5.3 Produktlanceringer 

Som led i Bang & Olufsens fokus på vækst var der i regnskabsåret 2006/07 lagt en stor indsats i 

produktudvikling, hvilket resulterede i en række nye stærke produkter på audio- og videoområdet 

og nye løsninger på business-to-business området. 

 

Bang & Olufsen havde således i regnskabsåret 2006/07 lanceret en lang række audio- og 

videoprodukter. Det blev i alt til 6 videoprodukter og 3 audioprodukter samt et bluetooth EarSet 2 

og en harddiskoptager HDR 2.  Bang & Olufsen har blandt andet lanceret BeoSystem 3 som er en 

banebrydende forstærker/mediecenter, der sætter nye standarder inden for billedkvalitet og 

lydgengivelse samt BeoVision 9, som er Bang & Olufsens nye flagskib inden for fladskærms tv 

med 50” plasmaskærm og det ovenstående BeoSystem 3 indbygget. BeoVision 9 blev godt 

modtaget på alle markeder, det samme gjorde sig gældende for den nye højttaler BeoLab 9. 

Lanceringen af BeoVision 8-familien, som er et LCD-tv på 26” og opefter, blev forsinket og blev 

derfor først lanceret i fjerde kvartal, hvilket har påvirket Bang & Olufsens omsætning, som 

beskrevet tidligere31. 

 

På business-to-business området Enterprise, som er salg til hoteller, havde Bang & Olufsen i 

regnskabsåret 2006/07 en omsætningsstigning på 41 mio. kr. Bang & Olufsen har i regnskabsåret 

indgået aftaler med en række hoteller i Europa og Asien, men har også lavet en aftale om levering 

af produkter til mere end 300 boliger i Dubai. Salgsaftalerne for boligerne i Dubai realiseres først i 

senere år. Bang & Olufsens produkter var ved udgangen af regnskabsåret 2006/07 repræsenteret i 

mere end 200 femstjernede hoteller på verdensplan. 

 

Automotive delen, som er Bang & Olufsens lydsystemer til biler, havde i regnskabsåret en 

omsætningsstigning fra 19 mio. kr. i 2005/06 til 87 mio. kr. i 2006/07. Bang & Olufsen har udvidet 

samarbejdet med Audi til i alt fire Audi-modeller og modellerne R8 og A5 blev således i 

regnskabsåret 2006/07 lanceret med Bang & Olufsens Sound System. Audi A8 forhandles med 

Bang & Olufsens Advanced Sound System som ekstraudstyr og salget af Advanced Sound System 

har forløbet særdeles tilfredsstillende. 15 – 20 % af Audi A8 køberne valgte at udstyre bilen med 

Bang & Olufsens Advanced Sound System32. 

                                                
31 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 29 
32 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 30 
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Bang & Olufsen arbejder fortsat med nye projekter indenfor Automotive og beskriver, at Advanced 

Sound System også bliver tilgængelig i Audi Q7. Yderligere har koncernen underskrevet en aftale 

om udvikling og levering af Bang & Olufsen Advanced Sound System til en europæisk producent 

af biler i det øverste markedssegment – navnet er ikke offentliggjort i årsrapporten 2006/07. 

 

På trods af den markante omsætningsfremgang bidrog Automotive afdelingen negativt til årets 

resultat med 19 mio. kr. som følge af høje opstartsomkostninger33. Bang & Olufsen havde dog høje 

forventninger til denne del af koncernen og forventede at omsætningen i 2010 ville være på 300 – 

500 mio. kr34. 

 

Bang & Olufsen havde også nylanceringer på den brand-uafhængige del af koncernen – ICEpower. 

ICEpower introducerede således i regnskabsåret et nyt koncept med en stereoforstærker baseret på 

en ASX2 platform. Bang & Olufsen forventede, at den nye stereoforstærker ville blive fulgt op af 

yderligere to produktvarianter i samme serie i regnskabsåret 2007/08. Bang & Olufsen A/S har i 

regnskabsåret solgt 65 % af koncernens Bang & Olufsen Medicom A/S aktier med virkning fra den 

1. marts 2007.  

 

Bang & Olufsen har i regnskabsåret 2006/07, som forventet, fulgt – set i forhold til Ansoffs 

strategier – produktudvikling og diversifikation strategier i forhold til deres produktlanceringer. 

Hovedvægten har i dette regnskabsår været på produktudvikling, da Automotive nu er en del af en 

produktpalette som er blevet yderligere udviklet, hvor det forrige år var et nyt produkt på et nyt 

marked (diversifikation). Bang & Olufsens massive produktlanceringer virker dog ikke som en 

nødvendighed i forhold til den teknologiske udvikling, som ikke har løbet lige så stærkt. Bang & 

Olufsen er med deres seneste produktlanceringer teknologisk meget kompetente og utroligt 

konkurrencedygtige overfor deres nærmeste konkurrent Loewe. Bluray tilbydes dog ikke af Bang & 

Olufsen, men eftersom denne teknologi endeligt kom i spil i marts/april måned 2007 vurderer vi 

ikke, at Bang & Olufsen teknologisk er bagud, heller ikke på denne baggrund da almindelige 

brugere af videoprodukter stadig anvender DVD på givne tidspunkt. Det viser sig, at Bang & 

Olufsen senere får kritik for deres manglende produktlanceringer i de efterfølgende regnskabsår, 

hvorfor der kan være tale om en måske for massiv lanceringsstrategi i 2006/07 – dette omtales 

yderligere i afsnittet 2007/08. 
                                                
33 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 30 
34 Bang & Olufsen årsrapport 2006/07, side 35 
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5.4 Bang & Olufsens strategiske overvejelser i 2006/07 

Bang & Olufsen har i regnskabsåret 2006/07 ikke vist tegn på forståelse for den 

kommende/igangværende finansielle krise. Årsrapporten aflægges meget positiv og viser også en 

omsætningsfremgang og et imponerende resultat på 524 mio. kr. Tendenserne i fjerde kvartal 

omtales kort i årsrapporten, men det virker ikke udadtil, som om der tages ’action’ på disse 

tendenser. Forventningerne om en milliardomsætning i 2010 på 6 mia. kr. fastholdes – uden 

yderligere kommentarer. Automotive skal alene stå for 500 mio. kr. ud af de i alt 6 mia. kr. 

 

Strategisk fokuseres der stadig på massive produktlanceringer, som skal medvirke et boostet salg og 

dermed en omsætningsstigning. Dog har Bang & Olufsen i regnskabsåret 2006/07 haft 

vanskeligheder ved at lancere produkter til tiden. Dette har medvirket til en lavere omsætning i 

fjerde kvartal end året før, hvilket er en uheldig udvikling i forhold til Bang & Olufsens 

forventninger. Vores vurdering er, at en virksomhed som Bang & Olufsen, med deres 

produktpalette og segment, ikke har behov for så massive produktlanceringer, som vi har set i 

2005/06 og i 2006/07. Produktlanceringerne virker ikke helt velovervejet, da markedet også skal 

kunne modtage produktlanceringerne. Nye produktlanceringer kan sætte tidligere produkter tilbage 

og for mange produktlanceringer vil derfor betyde frafald i omsætningen af tidligere udviklede 

produkter. Yderligere er omsætningshastigheden hos forbrugeren meget lav på Bang & Olufsen 

produkter, hvorfor allerede eksisterende kunder ikke vil kunne tage imod de massive lanceringer. 

Vores opfattelse er, at Bang & Olufsen skulle have tænkt på at periodisere produktlanceringerne 

bedre og måske have større fokus på produktudvikling af eksisterende produkter 

(teknologiimplementering blandt andet). Dette bekræftes og understøttes af de kritikpunkter Bang 

& Olufsen får i 2007/08 samt 2008/09 om mangelfulde produktlanceringer. 

 

Distributionen har isoleret set levet op til de forventninger, der blev sat i 2005/06 om åbning af 52 

nye B1-butikker, men åbningerne blev først realiseret i fjerde kvartal, hvorfor omsætningen fra de 

nye B1-butikker ikke har haft den ønskede virkning i 2006/07. 

 

Bang & Olufsen forsøger at udvikle virksomheden i fremadgående retning og ser ingen 

faresignaler. Man kan tale om, at Bang & Olufsen kører på ’rutinen’ fra tidligere år, såfremt et 

regnskabsår er nok til at opbygge en rutine. Bang & Olufsen forsætter samme strategi som i 
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2005/06. Udvikling og omsætningsfremgang er ’loven’ i denne sammenhæng, hvor omsætningen 

skal vokse med ca. 1.5 mia. kr. 

 

Vores tidligere kommentar om Bang & Olufsens strategiske tiltag i 2005/06 om, at lancere 

lydsystemer til biler fastholdes. Vi mener stadig, at denne nye produktgruppe er et væsentligt 

element i Bang & Olufsens vækstplaner. Statistikken taler ligeledes for, da den udviser, at op til 20 

% af alle Audi A8’ere solgt i 2006/07, er solgt med tilvalg af Bang & Olufsen Advanced Sound 

System. Det er dog vores umiddelbare forventning, at der vil ske en afmatning i dette segment som 

følge af finanskrisen. Bang & Olufsen justerer dog ikke på sine forventninger for Automotive, og 

nævner i årsrapporten, at omsætningen for Automotive i 2010 skal ligge på 300 – 500 mio. kr. 

 

Modsat 2005/06 mener vi, at Bang & Olufsen burde have været bedre til at se tendenserne af 

finanskrisen og handlet på baggrund af dette. Fald i omsætningen på key-markets burde have sat 

strategiske tanker i gang hos Bang & Olufsen. Ligeledes har den dalende konjunktur også bidraget 

til det dårligere fjerde kvartal, og Bang & Olufsen har ikke været gode nok til, at forudse 

tendenserne i markedet. Desværre reagerer Bang & Olufsen først på disse tendenser i regnskabsåret 

2007/08 og det efterfølgende 2008/09.  

 
 
  



Side 55/91 
 

2007/08

Global finanskrise

Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

6 2007/08 – Bang & Olufsens ageren i en verden med lavkonjunktur 

Nedjusteringer af forventningerne til årets resultat tre gange på syv 

måneder, direktørskifte og omstrukturering er nogle af nøgleordene 

for Bang & Olufsens turbulente år i 2008. Koncernen rammes af krise 

allerede i januar måned. 

 

Den 19. december 2007 nåede Bang & Olufsen aktien sit højeste nogensinde med en kurs på 490. 

Et år senere, 19. december 2008 er kursen faldet til bare 75. Et historisk stort fald som i kroner har 

betydet et fald på 4.6 mia. kr. i kursværdi. 

 

Allerede i starten af 2008 begyndte krisen i Bang & Olufsen. Den daværende direktør Torben 

Ballegaard nedjusterede i januar måned forventninger til årets resultat med knap 200 mio. kr., fra 

540 – 570 mio. til 360 – 400 mio. kr., og blev dagen efter afskediget. I marts måned samme år blev 

forventningerne endnu engang nedjusteret til et forventet resultat på 200 - 250 mio. kr., og igen i 

juli nedjusteredes forventningerne til et resultat før skat på 155 mio. kroner. I oktober måned 2008 

var aktien faldet med 59 %. Omsætningen på de tre største markeder Storbritannien, Tyskland og 

Danmark var gået tilbage med 104 mio. kr., dog var der forsat vækst på markederne i Rusland og 

Asien, som Bang & Olufsen betegner som deres ”Expansion Markets”. Årets resultat før skat endte 

i 2007/08 på 154 mio. kr., hvilket var ca. 70 % mindre end hvad man havde forventet ved 

indgangen til 2008.  

 

Regnskabsåret 2007/08 blev det år for Bang & Olufsen, hvor de for alvor mærkede lavkonjunkturen 

og finanskrisen. Bang & Olufsen selv beskrev året som særdeles udfordrende og vanskeligt 

forudsigeligt35. Regnskabsåret var delt op i to scenarier. Første halvår opnåede Bang & Olufsen sin 

bedste november måned i virksomhedens historie, og halvåret forløb planmæssigt, mens andet 

halvår blev kraftigt ramt af den internationale lavkonjunktur. 

 

Bang & Olufsens største markeder, Danmark, Tyskland og Storbritannien oplevede en samlet 

omsætningstilbagegang fra forrige regnskabsår på 228 mio. kr., og Nordamerika havde en 

omsætningstilbagegang på 34 mio. kr. Deres Expansion Markets, Middle East og Asia Pacific fik 

en samlet fremgang på 71 mio. kr. Rusland alene stod for 28 mio. kr. af denne omsætningsstigning. 
                                                
35 Bang & Olufsens årsrapport 2007/08, side 5 

Figur 10: Tidslinie 
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Dette var dog i sig selv ikke nok til, at kompensere for omsætningstilbagegangen på de store 

markeder. 

 

Bang & Olufsen kom i 2007/08 ud med et overskud, trods den store omvæltning som de oplevede 

gennem året. Resultatet blev dog væsentlig forværret i forhold til året før. Resultatet før skat gik fra 

524 mio. kr. i 2006/07 til 154 mio. kr. i 2007/08. Koncernens samlede bruttoavance faldt fra 46,6 % 

til 46,2 %. Dette skyldes ifølge dem selv et ændret produktmix med en større vægtning af tv. 

 

6.1 Kraftige ændringer i omverdenen 

I perioden for regnskabsåret skete der store forandringer i hele verden. Som skrevet ovenfor havde 

en kraftig global lavkonjunktur ramt verdenen. Man var så småt begyndt at indse, at den globale 

økonomi var overophedet, som en del økonomiske vismænd havde været ude og proklamere inden 

selve krisen indtraf. Denne pludselige bevågenhed fra medierne og de respektive regeringer 

indebar, at det private forbrug, som de forrige år nærmest var eksploderet, fik en kraftig 

opbremsning. Dog var der mange fra politisk side som nedtonede, hvad der blev sagt fra den 

økonomiske verdens side, da man ikke rigtig var klar over omfanget af, hvad der ville komme til at 

ske økonomisk.  

 

Alle former for forbrugsgoder oplevede et kraftigt fald i salget. Dette specielt for luksusvarer, som 

var det nemmeste at nedsætte forbruget med. Da der fra mediernes side hele tiden blev gjort 

opmærksom på, at man skulle holde igen på sine penge, gjorde det, at folk ikke gik ud og lånte 

penge til at anskaffe sig de ting, som tendensen til køb af forbrugsgoder ellers havde for vane. Da 

det private forbrug faldt kraftigt, medvirkede det til, at ordreindgangen hos virksomhederne faldt, 

hvorfor nedskæringer var nødvendige for at kunne klare sig. Specielt på de europæiske markeder 

(Bang & Olufsens key markets) oplevede man et kraftigt fald i det private forbrug, hvorfor dette 

også forklarer det forholdsvis store fald i omsætningen på disse markeder. Nedgangen i 

omsætningen gjorde, at Bang & Olufsen måtte nedjustere deres forventning til årets omsætning 

over tre omgange. Dette er et meget tydeligt tegn på, at den globale lavkonjunktur havde 

indflydelse på salg af luksusvarer, hvorfor selskaber som Bang & Olufsen var nogle af de første, der 

blev påvirket af den finansielle krise.  
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Af teknologiske fremskridt skete der en del i løbet af regnskabsåret. En ny type skærm (OLED) var 

blevet udviklet af SONY.  Denne nye type skærm var millimeter tynd, og havde væsentligt lavere 

energiforbrug samt bedre farvegengivelse mm. Udviklingen af den nye skærm var, og er stadigvæk, 

så langt tilbage, at det ikke var aktuelt for Bang & Olufsen, at undersøge markedet for en sådan 

skærm, da de ifølge deres strategi satser på gennemprøvede produkter. Et nyt format af LCD 

skærmen LED vandt mere indpas i de teknologiske produkter. Skærmen havde et mere kompakt 

design, bedre farvegengivelse og lavere energiforbrug. Denne kan ikke sammenlignes med 

førnævnte OLED skærm LED er en videreudvikling af LCD skærmen, som Bang & Olufsen gjorde 

brug af. Som beskrevet tidligere følger Bang & Olufsen en strategi, hvor de implementerer allerede 

gennemprøvede og accepterede produkter, hvorfor LED teknologien ikke var at finde i Bang & 

Olufsens produkter i løbet af regnskabsåret. 

 

Bluray havde ved hjælp fra SONYs playstation 3 vundet indpas som det nye foretrukne format 

inden for film og spil. Bang & Olufsen nåede dog ikke at lancere deres fjernsyn med integrerede 

afspillere med bluray kompabilitet. Dette skete i første halvår af regnskabsåret 2008/09.  

 

6.2 Udviklingen på markederne 

Årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 er noget mindre beskrivende end de forrige år. Blandt andet 

udelades afsnit om udviklingen i løbet af året på visse områder samt forventningerne til næste år. 

Udviklingen på markederne er beskrevet ganske kort, som en fremgang på ekspansion markets og 

tilbagegang på key markets, som Danmark, Tyskland og Storbritanien. Fremgangen på ekspansion 

markets har ikke været stor nok til at kompensere tilbagegangen på key markets36. 

 

I løbet af regnskabsåret blev der netto åbnet 45 nye B1-butikker, så Bang & Olufsen på verdensplan 

kom op på 822 B1-butikker og desuden havde Bang & Olufsen også mere end 400 SIS-butikker. I 

året blev der i alt åbnet eller opgraderet 76 B1-butikker, samtidig med at 31 B1-butikker er blevet 

lukket eller omdannet til SIS-butikker. Ved SIS-butikkerne oplevede man en tilbagegang fra 522 

butikker til 421 butikker. 

 

Både Bang & Olufsen Enterprise og Bang & Olufsen Automotive havde positive tendenser 

igennem året, og klarede sig væsentligt bedre end Bang & Olufsens audio- og videoprodukter. 

                                                
36 Bang & Olufsen årsrapport 2007/08, side 29 
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Samlet havde de en fremgang i omsætningen på 95 mio. kr. med en fremgang på henholdsvis 61 % 

for Enterprise og 41 % for Automotive. Bang & Olufsen ICEpower fik også en positiv afslutning på 

regnskabsåret, dog kun en stigning i omsætningen fra 117 mio. kr. til 118 mio. kr. 

Bang & Olufsen Automotive indgik et nyt samarbejde med Mercedes-AMG. Dermed har Bang & 

Olufsen Automotive tre samarbejdspartnere. De to øvrige samarbejdspartnere Audi og Aston-

Martin fik også udviklet samarbejdet i løbet af regnskabsåret. Desuden opnåede Automotive en 

kåring som ”Best Brand 2008” i katagorien Car-HiFi i det velrenommerede tyske motormagasin 

auto motor und sport37. 

 

I året overtog Bang & Olufsen en aktiepost i Bang & Olufsen ICEpower A/S på 10 %, og Bang & 

Olufsen A/S fik dermed fuld kontrol over virksomheden. Da virksomheden producerer produkter til 

Bang & Olufsens hovedprodukter sås dette som en stor strategisk betydning for fremtiden. 

 

Med opkøbet af Bang & Olufsen ICEpower bekræftes dette, da Bang & Olufsen med den fulde 

beslutningstagen er i stand til endnu mere, at fokusere ICEpower produkterne fuldt på Bang & 

Olufsens produkter, hvorfor udviklingen specifikt kan udvikles i relation til audio produkterne i 

Automotive og højttaler delen, således at de yder bedre, og derved øger nytteværdien overfor 

slutbrugeren. Derved bekræfter dette, at Bang & Olufsen følger deres hidtidige strategi om 

fokusering på kunden ved på den måde, at blive ved med at please kunden i forhold til deres ønsker. 

 

Audio- og videoprodukter er et forbrugsgode, som er noget af det første som bliver ramt når det 

private forbrug falder. Generelt for elektronikmarkedet var der nedgang i afsætningen af 

producenternes varer. Bang & Olufsen og Loewe har, som nicheproducenter, antageligt været 

hårdere ramt af nedgangen end de store aktører som SONY, Philips og Samsung, da deres 

produkter er væsentlig dyrere samt deres kundesegment er meget begrænset. Kundernes 

forhandlingsstyrke er i denne tid forbedret endnu mere end den var i de forrige perioder. Alle 

producenter er afhængige af, at få afsat deres produkter, hvorfor tilbøjeligheden for større rabatter 

for at få nedsat sine varelagre og dermed pengebindinger gjorde, at udsalg direkte eller indirekte 

blev en realitet. I Bang & Olufsens tilfælde har udsalget været indirekte, da Bang & Olufsen ikke 

benytter sig af udsalg, men forhandling af prisen blev mere aktuel.  

 

                                                
37 Bang & Olufsen årsrapport 2007/08, side 35  
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Truslen fra nye udbydere var i kraft af den finansielle krise betydeligt formindsket. Mange små 

aktører, som har prøvet at komme ind på markedet, har været nødt til at lukke, da tilgangen til 

likvider og finansiering til at finansiere driften ikke har været mulig eller yderst besværlig at skaffe. 

Dette har for Bang & Olufsen ikke den store indvirkning, da det for at komme ind på det 

nichemarked som Bang & Olufsen agerer på, kræver en enorm kapital samt kompetence, som i de 

tider nærmest ikke ville være mulig at anskaffe samt at tiden for at lancere et nyt nicheprodukt ala 

Bang & Olufsens samt Loewes ikke er til det. Konkurrencesituationen i branchen er blevet 

forstærket, da de producenter, som ikke har modstandskraften til at modstå en finansiel krise, er 

nødsaget til at lukke, hvorfor dette efterlader potentielle kunder til de resterende producenter. 

 

Det vurderes, at Bang & Olufsen stadigvæk står stærkt på markedet, dog i et noget mere svækket 

marked. Dette er gældende for alle producenter, hvorfor der stadigvæk er de samme vilkår for 

markedet. 

 

I løbet af regnskabsåret begyndte folk at anvende computeren som mediecenter, hvilket vil sige at 

man ikke har et TV eller en radio ud over computeren. Computeren anvendes som både audio- og 

videoafspiller. Den teknologiske udvikling har medført, at lydkort og skærmkort blev udviklet til 

kvalitetsmæssigt at kunne hamle op med de fleste tv og radioer, der findes på markedet. Samtidig 

har computeren et kompakt design, der gør den attraktiv for slutbrugeren. 

 

Apple er et godt eksempel på en computerproducent, der direkte konkurrerer med audio- og 

videobranchen, da der her i denne koncern lægges stor vægt på design og funktionalitet af 

produkterne. Truslen fra substituerende produkter vokser i de kommende år i takt med udbydelsen 

af HD tv-kanaler og digitale radiostationer via internettet. I denne forbindelse lancerede Apple 

applikationen Elgato til deres Mac computere, som muliggjorde det at se tv på sin Mac computere. 

Derved havde Apple et flot designet produkt, som var et af de førende teknologisk, og som kunne 

fungere som både computer, radio/anlæg og tv.  

 

6.3 Produktlanceringer 

Bang & Olufsens strategi for året blev beskrevet som en helhjertet satsning på innovation, idé- og 

produktudvikling som de centrale nøglepunkter for koncernen. Den største begivenhed må betegnes 

som værende, at Bang & Olufsen fik patent på deres system Automatic Colour Management. Et 
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system som gør, at Bang & Olufsens plasma-tv holder fuld farve- og billedkvalitet i hele levetiden, 

hvor farvespektret over tid blegner på ordinære plasmaskærme. Desuden blev produkter som den 

nye fjernbetjening Beo5, BeoVision 8 i 32” udgave samt BeoVision 7-40 til det amerikanske 

marked lanceret.  

 

Bang & Olufsen havde de forrige to år meget stor fokus på at lancere mange nye produkter. Dette 

var ikke tilfældet i regnskabsåret 2007/08. Udviklingen af nye produkter gik langsommere, og 

lanceringerne blev forsinket i forhold til Bang & Olufsens egen målsætning. Disse færre lanceringer 

sammen med den aktuelle finansielle krise kontra de mange lanceringer årene før, kunne diskuteres 

om der har været fejlslået strategisk, da produkperiodiseringen kunne havde været disponeret bedre, 

ved f.eks. at vente med at lancere nogle af deres produkter før eller senere, for at modvirke 

eventuelle kraftige fald i omsætningen som følge af dårligt timede lanceringer.  

 

6.4 Ændringer i ledelsen 

Den største begivenhed i regnskabsåret må dog være fyringen d. 10. januar 2008 af koncernens 

oprindelige administrerende direktør Torben Ballegaard Sørensen, og ansættelsen d. 1. august 2008 

af Bang & Olufsens nuværende direktør Kalle Hvidt Nielsen. Dette blev gjort som  et led i, at få 

Bang & Olufsen tilbage på rette spor, på baggrund af Bang & Olufsens økonomiske og 

produktmæssige udvikling gennem de seneste år. 

 

Begrundelsen for fyringen af Torben Ballegaard blev i fondsbørsmeddelelsen beskrevet som 

værende, at Bang & Olufsen overordnet skulle flytte sit fokus over til Bang & Olufsens velkendte 

kvalitetsprodukter på audio- og videoområdet. Torben Ballegaard stod meget for at få 

produktdiversifikationen gjort større, så Bang & Olufsen kunne bevæge sig ind på flere markeder. 

Desuden havde de seneste års skuffende udvikling i koncernens samlede omsætning samt den under 

Torben Ballegaards ledelse, regnskabsmæssige nedjustering påvirket bestyrelsen beslutning om, at 

skifte ud i den øverste ledelse.38 På daværende tidspunkt lå det ikke fast, hvem der skulle afløse 

Torben Ballegaards stilling. 

 

Bestyrelsen i Bang & Olufsen har med fyringen af Torben Ballegaard taget konsekvensen af den 

negative vækst, som der har været i løbet af sidste halvår 2006/07 og i regnskabsåret 2007/08. Bang 

                                                
38 Nyhederne.tv2.dk, Bang & Olufsen fyrer koncernchef 
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& Olufsens vægtning af satsningen på de velkendte audio- og videoprodukter, og afskæringen fra 

diversifikationen, er en ændring i den oprindelige strategi, hvor produktdiversifikationen skulle 

være større. Som skrevet ovenfor en af Torben Ballegaards mærkesager.  

 

Med dette skridt ændrer strategien sig også ved, at gå fra, som beskrevet i årsrapporten, en satsning 

på innovation og produktudvikling, til at satse på sikre velafprøvede produkter, som de ved sælger. 

Bang & Olufsen er dermed gået fra en strategi med fokus på produktudvikling, til 

markedspenetrering og markedsudvikling. Dette blev dog i regnskabsåret ikke fulgt helhjertet ud i 

livet, da det først med virkning fra den nye administrerende direktør blev offentliggjort og igangsat. 

 
6.5 Bang & Olufsens strategiske overvejelser i 2007/08 

Bang & Olufsen fremsatte i årsrapporten for 2006/07 forventninger om øget vækst og indtjening. 

Dette er tydeligt ikke efterkommet, og det har næppe været forestillet, at resultatet skulle ende på 

det niveau, som er realiseret i henhold til de fremsatte forventninger. 

 

Der blev i regnskabet fremsat en forventning om, at koncernens samlede resultat før skat skulle 

ende på mellem 560-590 mio. kr., mens resultatet før skat ventedes at stige til 540-570 mio. kr. 

Resultat før skat endte på 194 mio. kr., og efter skat på 154 mio. kr. Nettoomsætningen i koncernen 

faldt fra 4.376 mio. kr. i 2006/07 til 4.092 mio. kr. i regnskabsåret 2007/08, hvilket stærkt 

modstrider Bang & Olufsens mål om at nå en omsætning på 6 mia. kr. 

 

I forhold til de fremsatte mål er dette en utrolig stor afvigelse. Det mener vi, er en indikation af, at 

de ikke har været opmærksomme på de tegn, som har været igennem året, og hvor omfattende dette 

har været for Bang & Olufsens omsætning, i forhold til de omkostninger, som de havde budgetteret 

for året. Deres tiltag for, at mindske deres tilbagegang i forhold til regnskabsåret 2006/07, er 

kommet for sent. 

 

I løbet af året er der sket drastiske ændringer i form af direktørfyring, og ændret fokus på 

produkterne. Dette skal ses i lyset af, at Bang & Olufsens forventninger ikke har stået mål med, 

hvad der er opnået. Det lader ikke til, at Bang & Olufsen har været pessimistiske nok, og været for 

positive overfor fremtiden, selvom indikationer på finanskrisen allerede var til stede i slutningen af 

sidste regnskabsår. Den fornuftige form for pessimisme har ikke været at spore. 
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Fyringen af direktionen virker som et desperat forsøg på at vise sine aktionærer, at bestyrelsen 

prøver at gøre noget for at få koncernen ind på rette spor igen. Dette bliver i medierne også 

kritiseret, og beskrevet som en overreaktion fra bestyrelsens side, ’bare fordi’ omsætningen er 

faldet, hvilket ikke kun direktøren har haft mulighed for at påvirke, men også har haft indvirkning 

af den finansielle afmatning. 

 

Der bliver ikke i samme grad, som ved forrige år, fokuseret på massive produktlanceringer. 

Udviklingsomkostninger er højere end året før, hvilket skyldes Bang & Olufsens patentrettigheder 

på systemet Automatic Colour Management, men selve lanceringen af produkter er ikke på højde 

med året før. Det eneste nye produkt, som bliver lanceret i året, er det nye fjernbetjeningskoncept 

Beo5. Derudover kommer der udvidelser i sortimentet i henholdsvis Beovision 8 i 32” udgave og 

Beovision 7-40 til det amerikanske marked. Bang & Olufsen kunne med fordel de tidligere år have 

ventet med at lancere nogle af produkterne til senere, så man derved fik et bedre flow i 

lanceringerne, og dermed kunne have indvirkning på, hvordan omsætningen mellem årene faldt. 

 

I forbindelse med direktørfyringen ændrer Bang & Olufsen sin strategi fra produktdiversifikation 

til, at fokusere på deres velkendte produkter, og dermed gå over til at vedligeholde og penetrere 

deres markedsandele. Dette er efter vores vurdering en korrekt beslutning, som dog skulle være 

foretaget allerede ved starten af regnskabsåret. Da markedskræfterne på tidspunktet for deres 

strategiændring har så stor indvirkning, at inden de kunne nå at gennemføre deres besparelser, på 

grund af faste omkostninger mm., havde tabt så mange penge, som eventuelt kunne havde været 

undgået, hvis de havde analyseret og lyttet til de fremtidsprognoser som blev offentliggjort i 

medierne. Det ses også tydeligt af resultatet i 2008/09, at deres faste omkostninger er for høje.  

 

Der skrives i årsrapporten for 2007/08, at forventninger for det kommende år går på, at 

markedssituationen fortsat vil være udfordrende. Bang & Olufsen forventer tidligst en vækst i andet 

halvår, i kraft af de planlagte produktlanceringer. Samlet forventer Bang & Olufsen, at resultatet før 

skat er på niveau eller over resultatet i regnskabsåret 2007/08 baseret på en lavere omsætning end i 

regnskabsåret 2007/08. Set tilbage viser dette, som også vurderet ved forrige regnskabsår, at de ikke 

har opfattet konsekvenserne af den omfattende globale finansielle krise, og ikke er i stand til at 

vurdere, hvor slemt det står til på det marked og med det segment Bang & Olufsen henvender sig 

til. 
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Bang & Olufsen har ved aflæggelse af årsrapporten for 2007/08 skåret væsentligt ned i afsnittet om 

forventningerne til næste år, og er langt mindre konkrete. Der bliver ikke nævnt nogen egentlige 

mål og der sættes ikke tal på en forventet omsætning39.  

 

De første endelige udmeldinger om Bang & Olufsens nye strategi kommer først i forbindelse med 

den nye direktør Kalle Hvidt Nielsen, som bliver ansat i august 2008. Indtil da fungerer koncernen 

uden en egentlig administrerende direktør. 

 

Som nævnt ved de forrige år, er Automotive et lyspunkt i et forværret regnskab. Bang & Olufsen 

Automotive havde en omsætningsfremgang på 41 % i forhold til forrige regnskabsår.  Omsætningen 

steg fra 87 mio. kr. til 123 mio. kr. Produktsortimentet blev udvidet i regnskabsåret til også at gælde 

Mercedes-AMG, så Bang & Olufsen nu har tre samarbejdspartenere i form af Audi, Aston Martin 

og førnævnte. I 2006/07 blev der fremsat et mål om at Bang & Olufsen Automotive i 2010 skulle 

stå for 3-500 mio. kr. af omsætningen i koncernen. Dette bliver ikke nævnt i årsregnskabet for 

2007/08, hvorfor det må antages at bestyrelsen og direktionen selv har indset, at det ikke er muligt 

at opnå set i forhold til de økonomiske tendenser som er for perioden. Dog mener vi stadigvæk, at 

det var en klog beslutning at gå ind på dette marked, da der er et stort potentiale for et mærke som 

Bang & Olufsen i samarbejde med de eksklusive bilmærker. 

 

Sammen med Automotive er Enterprise også et lyspunkt i et ellers skuffende regnskabsår. 

Omsætningen steg med 61 % fra 96 mio. kr. til 155 mio. kr. Ordreindgangen i regnskabsåret var 

positiv, specielt i Mellemøsten og Asien. For at opdyrke de nye markeder optimalt blev det valgt at 

Enterprises daglige leder skulle have Dubai som base. Dette er efter vores vurdering et strategisk 

godt valg, da det antageligt ville lette kommunikationen parterne imellem, og forbedre 

indtjeningsmulighederne. Dog viste alle tendenser at byggebranchen i Europa allerede på 

daværende tidspunkt var gået i stå, og at det med stor sandsynlighed kunne forudses at der ville ske 

det samme for markederne i Mellemøsten og Asien. Dette ses tydeligt i årsregnskabet for 2008/09. 

 

Med både de første tendenser i regnskabsåret 2006/07 og de tydelige tegn på finansiel krise i 

2007/08, er det tydeligt at Bang & Olufsen ikke har reageret i tide på at undgå stor påvirkning af 

den finansielle krise. Der kunne meget tidligere været gjort foranstaltninger til at modstå de 

                                                
39 Bang & Olufsen årsrapport 2007/08, side 34 
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udfordringer, som forekom i løbet af året. Fyringen af direktøren kom for sent, hvis den havde 

været nødvendig, og var måske en desperat handling, for ikke at virke handlingslammet overfor 

situationen. En virksomhed som Bang & Olufsen, hvis konsistensgrundlag består i at afsætte 

konjunkturfølsomme varer, burde være nogle af de første til at gøre tiltag, til at blive bedre rustet 

mod lavkonjunkturer. 

 

Den nye strategi efter fyringen af den administrerende direktør Torben Ballegaard, mener vi, er 

mere markedsbestemt, end en strategisk udtænkning af den siddende bestyrelse. De havde ikke 

andre valg end at dirigere deres fokus fra ekspansion, til målrettet at koncentrere sig om varetagelse 

af sine nuværende markeder. 
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7 Bang & Olufsen 2008/09 – ny ledelse, ny strategi 

Forventningerne til årets resultat i regnskabsåret 2008/09 fastlægges 

på samme niveau som i 2007/08 eller over, dog udtaler ledelsen i 

kvartalsregnskabet for 1. kvartal i regnskabsåret 2008/09 følgende: 

”Den seneste tids uro på de finansielle markeder sammenholdt med 

Bang & Olufsens traditionelle sæsonsvingninger øger dog usikkerheden på forventningerne”, 

hvilket kraftigt hentyder til, at forventningerne ikke er skudsikre. 

 

Kvartalsregnskab viser en tilbagegang i omsætningen på 166 mio. kr. i forhold til samme periode 

året før. Resultat før skat er et underskud på 58 mio. kr. mod et overskud på 56 mio. kr. året før. 

 

Forventningerne nedjusteres hurtigt til et underskud på 260 – 380 mio. kr., hvilket begrundes med 

følgende hovedårsager (1) koncernens omsætning i højsæsonen, november og december, ikke har 

levet op til forventningerne (2) den globale markedsudvikling, samt valutakursudviklingen. Bang & 

Olufsen står overfor et massivt underskud i 2008/09 og må sande, at deres vigtige julesalg har slået 

fejl. Nedenstående tabel 3 viser den økonomiske udvikling i Bang & Olufsen koncernen før og 

under den finansielle krise. 

 

  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Omsætning, mio. kr. 4.225 4.376 4.092 2.790 
Resultat før skat, mio. kr. 431 524 154 -523 
Likvider, mio. kr. 503 196 107 258 
Butikker 1.321 1.299 1.243 1.143 
Aktiekurs 336 343 131 45 

 

 

I august måned ansættes Kalle Hvidt Nielsen, som administrerende direktør i Bang & Olufsen efter 

koncernen i et halvt år havde fungeret uden en formel direktør. Peter Thostrup, økonomichef, var 

konstitueret koncernchef, men forlod ligeledes koncernen i 2008. I mellemliggende periode var 

bestyrelsesformand Jørgen Worning involveret i Bang & Olufsens drift. I oktober måned indsætter 

den nye direktør Kalle Hvidt Nielsen en ny strategiplan (Pole Position) som betyder, at besparelser 

på omkring kr. 160 mio. kr. skal opnås, 300 stillinger skal nedlægges. Derudover indeholder planen 

centralisering af salgsorganisationen samt opbygning af en fælles teknologiplatform og øget fokus 

på kerneprodukterne. I stedet for udvikling af mobiltelefoner og MP3-afspillere skal der fokuseres 

Figur 11: Tidslinie 

Tabel 3: Økonomisk udvikling, egen tilvirkning 
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på produktudviklingen mod audio- og videoprodukter samt lydsystemer til biler, som historisk set 

blandt andet har været koncernens vigtigste omsætningskilde. Ledelsesstrukturen i Bang & Olufsen 

ændredes, så direktionen alene ville bestå af direktør Kalle Hvidt Nielsen. Målsætningen med den 

nye strategiplan er, at understøtte koncernens mål om, at opnå et nulresultat i regnskabsåret 

2009/10. 

 

Kalle Hvidt Nielsen udtrykker, at den nye strategiplan skal ”kunne mærkes helt ude i butikkerne” i 

den forstand, at rådgivningen til kunderne i butikkerne skal have væsentlig mere fokus på 

kundernes behov i forhold til produkternes kunnen. Bang & Olufsen har analyseret, hvor mange af 

de besøgende kunder, der ender med at købe et produkt, og resultatet var 3 %. Med andre ord er der 

rigeligt med kunder i butikken, men de køber ikke noget. Den nye centraliserede salgsorganisation 

skal fungere som den fornødne støtte, der skal booste forhandlernes salg. 

 

Den nye strategiplan omhandler større fokus på expansion markets som Rusland og Kina. Kalle 

Hvidt Nielsen vil indenfor de næste to til tre år fordoble antallet af butikker i Rusland og Kina, fra 

23 butikker til 50 butikker, men bliver dog advaret herom af Vladimir Troianovskaia, der er 

masterdealer40 for Bang & Olufsen på det russiske marked. Advarslen bunder i, at der i Moskva 

tidligere var 30 – 35 steder, der solgte Bang & Olufsen produkter. Ultimo 2008 var der kun 3 

eksklusive butikker og deres omsætning er bedre end de 35 salgssteder sammenlagt. De 3 butikker i 

Moskva ligger henholdsvis nummer et, tre og otte på Bang & Olufsens liste over bedst sælgende 

butikker. Vladimir pointerer, at eksklusiviteten er vigtig i Rusland og mener, at det er denne der har 

ført Bang & Olufsen til succes på det russiske marked. 

 

Bang & Olufsens bestyrelsesformand, Jørgen Worning, vil ikke overfor pressen give sine 

kommentarer på året 2008. I stedet henviser han til den nye direktør, der først tiltrådte i august 

måned 2008. Jørgen Worning mener ikke, at Bang & Olufsen er en kriseramt virksomhed og 

udtaler til business.dk følgende ”Hvordan kan du tale om krise i en virksomhed, som tjener penge, 

som har et af verdens stærkeste brands, som har en trofast kundeskare, som har nogle dedikerede 

og dygtige medarbejdere og en stærk produktudvikling?”41. Den tidligere direktør i Bang & 

Olufsen Lars Kirstein kommenterer, at Jørgen Worning burde være stoppet sammen med Torben 

Ballegaard og giver bestyrelsen en stor del af skylden for krisen. Lars Kirstein mener, at 
                                                
40 Masterdealer betyder at have eksklusiv ret til salg af Bang & Olufsens produkter på et marked. 
41 Business.dk, B&O-formand i flyverskjul 
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prispolitikken man har ført i Bang & Olufsen har slået fejl, og at man ikke har gjort nok for at 

”erobre stuen” – at sælge fjernsyn. Lars Kirstein kommenterer overfor business.dk ”Jeg er enig i, at 

Bang & Olufsen skal være dyrt, men der er en grænse. Spørgsmålet er, om man har været god til at 

finde den. Jeg mener nej”42. 

 

Bang & Olufsen har tabt alle deres likvider, og står med banklån og en negativ likvid beholdning på 

et 2-cifret millionbeløb. I januar 2009 har Bang & Olufsen dog planer om en kapitaludvidelse, der 

skal sikre Bang & Olufsen 400 mio. kr., hvilket skal ske via en aktieemission. Den umiddelbare 

reaktion herpå var, at Bang & Olufsen aktien steg med 27 %, men kursen faldt hurtigt til status quo 

igen. Aktieemissionen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. marts 2009. Samtlige 

300 fremmødte aktionærer stemte ja, hvilket resulterede i en tilgang på 433 mio. kr. 

 

Aktieanalytiker Lars Topholm mener at Bang & Olufsens vej ud af krisen er et bredere 

produktsortiment, da det nuværende er mangelfuldt. Lars Topholm mener desuden, at Bang & 

Olufsen mangler produkter i low end segmentet og at de har truffet forkerte teknologiske valg 

tidligere, som de skal forsøge at rette op på ved hjælp af den nye teknologiplatform Kalle Hvidt 

Nielsen har indført. Lars Topholm estimerer, at det vil tage Bang & Olufsen mindst 1,5 år før 

produkter udviklet på den nye teknologiplatform er klar, og kommenterer, at det indtil da bliver 

svært at ændre på deres nuværende situation43. Flere bakker Lars Topholms kommentarer op og 

mener, at produktlanceringer vil vende udviklingen for Bang & Olufsen. I april måned 2009 

udtrykker Rune Møller, Bang & Olufsen analytiker, følgende: ”Men jeg mener, at de (Bang & 

Olufsen) har fået styr på lanceringen af nye produkter, de er kommet med flere spændende 

produkter på det seneste, så dér tror jeg, at de kan hente noget af det tabte ind. Bang & Olufsen er 

ved at være ovre det værste nu”44. 

 

Bang & Olufsens konkurrent Loewe havde i 2008 en indtjeningsfremgang på 35 %, hvilket er deres 

bedste nogensinde. Loewe vil for fremtiden satse på det skandinaviske marked, hvilket kan føre til 

problemer/hårdere konkurrence for Bang & Olufsen. Loewe vil satse på luksusbutikker i en række 

europæiske lande samt Hong Kong, og vil forsøge at opnå salg af tv til hoteller, som for eksempel 

Bang & Olufsen har gjort det flere steder (Grand Park, Korsør eksempelvis). 

                                                
42 Business.dk, B&O-top anklages for nøl og arrogance 
43 Business.dk, B&O-investorer tøver trods redningsplan 
44 Business.dk, Jyske Bank: B&O snart ovre det værste 
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Bang & Olufsen er, på trods af flotte kursstigninger i starten af 2009, stadig i krise og må atter 

nedjustere forventningerne til regnskabsåret 2008/09. Forventningerne nedjusteres til et tab på mere 

end 500 mio. kr.. Nedjusteringerne bliver forklaret med ”en usikker global markedsudvikling og 

svækket ordreindgang”. Salget er gået tilbage på alle koncernens hovedmarkeder fra en omsætning 

på 336 mio. kr. i 2007/08 til en omsætning på 190 mio. kr. i 2008/09. På trods af disse 

nedjusteringer fastholder Bang & Olufsen dog forventningen om et nulresultat i regnskabsåret 

2009/1045. Nedjusteringerne begrundes i et nedadgående marked, mens analytikere mener, at 

nedgangen skyldes produktsortimentet. 

 

Bang & Olufsen beskriver, at årsagen til den negative udvikling i salget var, at lanceringen af nye 

produkter i de senere år havde været stærkt forsinket, og samtidig ikke havde levet op til de 

salgsforventninger og salgskrav, der er til nye produkter46. 

 

Generelt var der for regnskabsåret stor fokus på likviditeten og omkostningsstyringen. Der blev 

foretaget omkostningsreduktioner og besparelser i hele koncernen. Der blev etableret en global 

salgsorganisation. Samtidig blev pengebindingen i debitorer og varelagre nedbragt. Dette var alle 

tiltag som skyldtes den nye ledelse i Bang & Olufsen, med den nye direktør Kalle Hvidt Nielsen i 

spidsen. 

 

Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2008/09 på 2.790 mio. kr. mod 4.092 mio. kr. 

året før, hvilket svarer til en tilbagegang på 31,8 %. Dette blev forklaret som en konsekvens af den 

globale økonomiske afmatning som var i perioden, samt manglende produktlanceringer i de første 

tre kvartaler af regnskabsåret.  

 

Koncernens bruttoavance blev på 39,6 % mod 46,2 % i 2007/08, dette fald blev forklaret ved at en 

del af produktionsomkostningerne er faste omkostninger, som tager tid at nedbringe.  

Resultatet før skat blev negativt med 523 mio. kr. mod et positivt resultat året før på 154 mio. kr. 

 

  

                                                
45 Business.dk, B&O nedjusterer igen 
46 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 5 
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7.1 Ny ledelse, ny strategi 

Den 1. august 2008 bliver Kalle Hvidt Nielsen ansat som ny administrerende direktør. Kalle Hvidt 

Nielsen kom fra en lignende direktørstilling fra selskabet Brüel og Kjær, hvor han med succes 

havde vendt selskabet fra underskud til overskud. 

 

Kalle Hvidt Nielsen har ingen erfaring med luksusvarer, men Bang & Olufsens bestyrelse udtaler i 

denne sammenhæng: ”En administrerende direktør skal lede. Han skal ikke nødvendigvis være en 

specialist men generalist. Vi har masser af specialister siddende i B&O, og nu har vi fundet en 

mand, der kan lede, og det er det vigtigste”47. 

 

Koncernen fremlagde i oktober 2008 med den nye direktør i spidsen, en ny strategi plan, Pole 

Position (nærmere beskrevet nedenfor). Denne skal være med til at Bang & Olufsen skal lancere 

flere nye produkter i fremtiden. 

 

Som en del af den nye Pole Position strategi skulle der nedlægges 300 stillinger i koncernen. Af 

dem blev 165 direkte afskediget. 68 medarbejdere i produktionen i Struer samt 73 funktionærer og 

24 i produktionen i Tjekkiet. De sidste stillinger bliver reduceret ved at undlade genbesættelser og 

lignende.  

 

En af de, som skrevet ovenfor, væsentligste begivenheder i regnskabsåret var den nye strategiplan 

”Pole Position Strategy 2008”. Denne skal sikre den fremtidige drift og udvikling af Bang & 

Olufsen. 

Strategien indeholder punkter som48: 

 Fokusering af produktudviklingen. Bang & Olufsen vil koncentrere primært omkring 

eksklusive audio- og videoprodukter, og dermed begrænse deres produktkategorier. 

 Opbygning af én fælles digital teknologiplatform. Bang & Olufsen vil opbygge én fælles 

digital teknologiplatform, som i fremtiden skal udgøre det teknologiske fundament for 

koncernens produkter på tværs af produkporteføljen. Dette skal medvirke til en væsentlig 

formindskning af udviklingstiden af deres produkter. 

                                                
47 Erhvervsbladet.dk, med sans for retro 
48 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 26 
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 Etablering af en samlet, global salgsorganisation. Der har i regnskabsåret været fokus på at 

sikre en mere effektiv understøttelse og udvikling af Bang & Olufsens forhandlernet 

gennem en etablering af en samlet, global salgsorganisation. 

 Forøgelse af antallet af B1-butikker på koncernens vigtige vækstmarkeder. Selvom 

nettotilbagegangen af B1-butikker i regnskabsåret har været stor, forøgedes antallet af B1-

butikker i vækstmarkederne med 5 stk. 

 Nyt ledelsesteam. Adm. direktør Kalle Hvidt Nielsen udgør alene direktionen - med fem 

direktører med hvert sit ansvarsområde direkte under sig. 

 

Der blev i året desuden implementeret en række omkostningsbesparelser i den globale 

salgsorganisation og i produktions- og administrationsfunktionerne i Danmark. 

 

7.2 Produktudvikling 

I regnskabsåret blev, af væsentlige produktlanceringer, BeoSound 5, Master Link Gateway, 

BeoVision 4-103 samt BeoVision 8 i en 40” udgave lanceret. Samtidig blev der optimeret på de 

eksisterende produkter. Det være sig integreret BluRay afspiller i BeoVision 7-40 samt der er blevet 

implementeret DVB-HD modul, som understøtter de nye tv-signaler. 

 

Af deciderede nye produkter i året var kun Beosound 5, Master Link Gateway og BeoVision 4-103. 

Beosound 5 er et digitalt musiksystem (jukebox), som via en special udviklet teknologi (MOTS) 

finder musik, som ligner det man lytter til. Denne teknologi er ejet af Bang & Olufsen. Master Link 

Gateway, er udviklet i forbindelse med Bang & Olufsens strategi om at kunne tilbyde en komplet 

integration af forskellige produkter i hjemmet. Systemet muliggør at deres system Beolink kan 

kombineres med 120 producenter af Home Automation- systemer. BeoVision 4-103 er et nyt 

koncept, en 103” stor plasmaskærm, som ifølge dem selv sætter nye standarder indenfor størrelse 

og funktion. Ideen med det nye produkt er at det skal være kernen i det intelligente hjem for lyd- og 

billedeoplevelser med hjemmets Homa Automation-systemer via Master Link Gateway og 

fjernsynets Beo5 fjernbetjening. Derudover er der i året tilføjet optimeringer til eksisterende 

produkter, således at de svarer til konkurrenternes kunnen indenfor den teknologiske udvikling. 

Som skrevet ovenfor er der nu blevet integreret BluRay afspiller i BeoVision 7-40, således at den er 

kompitabel med fremtidens videosignal.49 

                                                
49 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 31 
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For næste år oplyser Bang & Olufsen, at de vil lancere en ny tv-familie, hvor de i regnskabsåret 

udviklede teknologier og optimeringer vil være integreret. Et nyt audio plug and play produkt, som 

er kompatibelt med iPod og BeoSound 5, vil også blive lanceret  i regnskabsåret 2009/10. Der 

bliver desuden annonceret at en ny telefon og et vækkeur, vil blive lanceret i næste regnskabsår. 

 

Bang & Olufsen lancerer markant mindre produkter i regnskabsåret 2008/09 sammenlignet med de 

øvrige år i vores analyse. Strategisk er Bang & Olufsen gået fra diversifikation og produktudvikling 

til markedspenetration og markedsudvikling. Der fokuseres på at få allerede eksisterende produkter 

afsat på nuværende markeder og nye markeder. Udviklingen består i, at integrere nye teknologier i 

allerede eksisterende produkter. 

 

Den nye Pole Position strategi skal sikre en fremtidig produktudvikling igennem en fælles 

teknologiplatform for samtlige produkter. Et strategisk tiltag, som vi mener, er yderst vigtig for 

Bang & Olufsen, da det vil øge funktionaliteten på produkterne, og ikke mindst vil medføre 

omkostningsbesparelser på lang sigt. Desuden medvirker det også til, at udviklingen af fremtidige 

produkter vil få forkortet processen væsentligt, sådan så Bang & Olufsen har mulighed for at 

reagere på hurtigvoksende populære tendenser, og lancere efterspurgte produkter. 

 

Bang & Olufsen henvender sig stadig til det analyserede segment i segmentanalysen, og anvender 

stadig en fokuseret strategi. Som tidligere omtalt mener vi, at segmenteringsanalysen er dækkende 

for alle de valgte regnskabsår, og det er vores vurdering, at Bang & Olufsens strategi er, at fastholde 

dette segment fremtidigt. 

 

7.3 Udvikling på markederne 

I regnskabsåret var der en nettotilbagegang i antallet af B1-butikker på 64, så der samlet ved 

regnskabsårets afslutning fandtes 758 butikker verden over. Der blev i regnskabsåret åbnet eller 

opgraderet 40 B1-butikker samt lukket eller omdannet 104 B1-butikker. Det er specielt på de 

europæiske markeder at tilbagegangen relaterede sig til. I Kina blev der i året en nettotilgang på 1 

B1-butik og 4 B1-butikker i Rusland/Ukraine. Sidstnævnte var i overensstemmelse med koncernens 

ambition om at øge antallet af butikker på vækstmarkederne. Tilbagegangen for SIS-butikkerne gik 

fra 421 i sidste regnskabsår til 385 SIS-butikker i året. 
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Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker, der har været i drift i mere end 24 måneder, var 

for regnskabsåret som helhed -33 % for B1 butikker og -34 % for SIS butikker.50 

 

Bang & Olufsen Enterprise oplevede i regnskabsåret et fald i nettoomsætningen fra 155 mio. kr. i 

2007/08 til 115 mio. kr. i 2008/09. Enterprise var påvirket af den globale afmatning, som betød, at 

store hotel- og byggeprojekter blev aflyst eller udskudt. Bang & Olufsen oplyser dog i årsrapporten, 

at omsætningen i 4. kvartal af regnskabsåret forløb tilfredsstillende, med en realiseret omsætning på 

50 mio. kr., mod en omsætning på 47 mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 3 mio. kr. Der er 

positive forventninger til fremtiden for Bang & Olufsen Enterprise, da især omsætningen i 

Mellemøsten er vokset tilfredsstillende, og forretningsenheden stadigvæk har en god ordrebog.51  

 

Bang & Olufsen Automotive opnåede i regnskabsåret 2008/09 en omsætning på 174 mio. kr., mod 

123 mio. kr. sidste år. Bang & Olufsen Automotive bidrog positivt til koncernens samlede resultat, 

og Automotive betragtes nu som et vigtigt element i Bang & Olufsens kerneforretning. I løbet af 

regnskabsåret blev samarbejdet med Audi yderligere udvidet, og omfatter nu næsten hele Audis 

modelprogram. Anden generation af Advanced Sound System til Audi udvikles planmæssigt, og 

den første platform af anden generation forventes at blive præsenteret i løbet af regnskabsåret 

2009/10. Systemerne til Aston Martin er blevet godt modtaget, og det forventes at en positiv 

udvikling vil ske over de kommende år. For Mercedes-AMG er der endnu ikke blevet præsenteret et 

udviklet system endnu. Dette forventes at blive præsenteret i regnskabsåret 2009/10.52 

 

Bang & Olufsen ICE power A/S oplevede et fald i omsætningen fra 118 mio. kr. sidste år til 85 

mio. kr. i år. En stor betydning tillægges en afmatning i ordretilgangen fra virksomhedens største 

kunder, hvilket påvirkede resultatet negativt. Dog er forsknings- og produktudviklingsaktiviteten 

opretholdt på et højt niveau trods de negative tendenser.53 

 

For næste regnskabsår forventer Bang & Olufsen en nettotilbagegang i antallet af butikker på et 

væsentligt lavere niveau end i indeværende regnskabsår, dog med en nettotilgang af B1 butikker i 

de dele af verden, der i fremtiden ventes at opleve størst økonomisk vækst. 

                                                
50 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 32 
51 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 33 
52 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 33 
53 Bang & Olufsen årsrapport 2008/09, side 33 



Side 73/91 
 
Skrevet af: Kim Thisted Mortensen 

 

7.4 Nedgang i markedet, nedgang i salget 

Ved gennemgang af årsrapporten for 2008/09 er der ingen tvivl om, at Bang & Olufsen er hårdt 

ramt af den globale finanskrise. Konjunkturen er faldet markant og privatforbruget lige så. Dette ses 

tydeligt udtryk i Bang & Olufsens omsætning, som er faldet markant sammenlignet med 

regnskabsåret 2007/08. Folks livsstil er ændret som følge af den globale finanskrise og mediernes 

stærke omtale af denne. Eksperter opfordrer til, at forbruget sættes ned og man skal spare sig 

igennem krisen indtil det politisk er bestemt, hvordan krisen skal gribes an. I Danmark gribes 

finanskrisen an med blandt andet bankpakker, der skal sikre bankerne og deres fremtidige 

udlånsmuligheder. 

 

Den teknologiske udvikling på audio- og videoprodukter har ikke været markant siden 

regnskabsåret 2007/08, og Bang & Olufsen følger den teknologiske udvikling ved at optimere 

allerede eksisterende produkter. Dog har hardwareproducenter dog set mulighederne i mediecentre, 

og udviklet deres øvrige hardwareprodukter i denne retning. Med annonceringen i årsrapporten om 

lanceringen af et nyt produkt, som er kompatibelt med Apples iPods, ser det ud som om at Bang & 

Olufsen er ved at indse, at Apple og deres iPods i fremtiden vil være det dominerende produkt 

inden for transportable lydafspillere. Store audio producenter som BOSE og B&W har længe haft 

produkter, som var kompatible med Apples iPods, og har på den baggrund høstet stor succes og 

omsætning, ved at have et high-end audio produkt udviklet specielt til iPods. Bang & Olufsen burde 

tidligere have indset at Apples produkter for mange, inklusive Bang & Olufsens kundesegment, 

ville blive en stor del af deres audiovisuelle hverdag. 

 

Truslen fra substituerende produkter er blevet markant større i regnskabsåret 2008/09 i takt med den 

teknologiske uvikling. Mediecenter, som omtalt i afsnit 6 vedrørende regnskabsåret 2007/08, er vidt 

udbredt og producenter som blandt andet Apple har stor fokus på dette. Apple lancerer i denne 

sammenhæng computere med LED skærme og generelt større computerskærme end man før har set 

fra Apple. Apple fokuserer ligeledes enormt meget på design og på at gøre computeren en del af 

hjemmet, så den designmæssigt passer ind i stuen. Dette gøres blandt andet ved at producere 

computerne ud af ét stykke aluminium – unibody teknologi kalder Apple det. LED teknologien gør 

det muligt at vise utroligt skarpe billeder på en computerskærm – på niveau med fjernsyn og bedre 

end mange mid-end fladskærme. Yderligere har Apple lanceret Elgato, som er deres svar på tv-kort 
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i en pc. Elgato gør det muligt at tilslutte computeren direkte til ens antenne eller kabel-tv, hvorfor 

den med sin harddisk, også kan fungere som en harddiskoptager. Yderligere tilbyder Apple et 

produkt, Apple TV, som er et decideret mediecenter. Vi mener, at truslen fra Apple er vokset 

markant, når man kigger på audio- og videomarkedet generelt, men truslen er stadig ikke markant i 

forhold til Bang & Olufsen, da Bang & Olufsens kunder typisk befinder sig i et andet segment.  

 

Truslen fra Apple er stor, når man ser på mobiltelefoni, hvor både Bang & Olufsens Serene og 

Serenata er milepæle bagud i forhold til Apples iPhone – både teknologisk og funktionelt. Apples 

iPhone tiltaler mange i Bang & Olufsens segment, da der her er tale om et produkt, der leverer de 

konkurrenceparametre Bang & Olufsen slutbrugeren sætter pris på, som er design, kvalitet og 

funktionalitet. Apple iPhone sælger på trods af finanskrisen (dog ikke på samme niveau som 

tidligere) og da Apple lancerede deres seneste udgave af iPhone, kaldet iPhone 3GS, blev denne 

udsolgt på rekordtid i Danmark. 

 

7.5 Bang & Olufsens strategiske overvejelser i 2008/09 

Med den finansielle krises indvirkning på Bang & Olufsen, er der sket drastiske ændringer i både 

regnskabsåret 2007/08 og 2008/09. Som følge af fyringen af administrerende direktør Torben 

Ballegaard d. 14. januar 2008 og ansættelsen af Kalle Hvidt Nielsen d. 1. august 2008 som ny 

administrerende direktør, blev den nye strategi Pole Position offentliggjort. Denne strategi var en 

nødvendighed for at få vendt de meget negative tendenser, som Bang & Olufsen oplevede. I den 

forbindelse, blev der i henhold til omkostningsminimering, nedlagt 300 stillinger som beskrevet 

tidligere. Sammenlignet med andre virksomheder synes det, at Bang & Olufsen er sent ude med 

sådanne indgreb, da det er et ”let” indgreb i omkostningsbesparelserne. Man kunne sætte 

spørgsmålstegn ved, om Bang & Olufsen føler et socialt ansvar overfor lokalmiljøet, eller om de 

vitterligt ikke havde opfattet konsekvenserne af den økonomiske afmatning. 

 

Den ansatte direktør Kalle Hvidt Nielsen havde ikke erfaringer med lignende brancher, men havde 

erfaring med at vende en virksomhed fra underskud til overskud. Dette har formentlig for 

bestyrelsen været et stort incitament i forbindelse med ansættelsen af Kalle Hvidt Nielsen. Ved 

Kalle Hvidt Nielsen var der konkrete beviser på, at han havde erfaringen med succes at få omvendt 

en virksomhed af en vis størrelse. Vores vurdering, set på baggrund af de efterfølgende 

begivenheder, er at Kalle Hvidt Nielsen har været et godt aktiv for koncernen. Da Kalle Hvidt 
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Nielsen ikke har andet end en grundlæggende viden til teknologi, vil han ikke lade sig rive med 

følelsesmæssigt. Desuden er han en udefra kommende person, som ikke er vokset op i koncernen, 

hvorfor han ikke er opdraget i Bang & Olufsens kultur, hvilket nok kunne være en hæmsko, når der 

skulle ske drastiske ændringer. 

 

Det skulle hurtigt vise sig, at der med den nye administrerende direktør i spidsen skulle 

forandringer til, i hele koncernen. Det blev hurtigt fastlagt at Kalle Hvidt Nielsen skulle fungere 

som ene administrerende direktør, med 5 direktører under sig med hver sit område. På den måde 

uddelegerer han arbejdet til den person, som er bedst til den respektive opgave, hvorefter Kalle 

Hvidt Nielsen skal lede og dirigere virksomheden gennem finanskrisen overordnet, og sørge for at 

den valgte strategi bliver overholdt. 

 

De nye overordnede ord i fremtidens strategi er omkostningsminimering, effektivisering og 

produktudvikling i begrænsede produktkategorier. Hvis en konjunkturfølsom virksomhed som Bang 

& Olufsen skal komme igennem en periode som denne, hvor konjunkturen er meget lav, bliver de 

nødt til at fokusere på det de er gode til, og høste succes på grundlag af dette. 

 

Bang & Olufsen har meldt ud, at der over hele organisationen skal sættes fokus på, og minimering 

af omkostningerne, der skal udvikles en global salgsorganisation og en fælles digital 

teknologiplatform – dette alt sammen i takt med den ovenfor beskreven Pole Position strategi. 

 
Pole Position i ordenes forstand? 

Det er interessant, at analysere og vurdere om den nye Pole Position strategi også kan leve op til 

ordene, og om den overhovedet kan lade sig gøre. I det følgende afsnit vil vi analysere Pole 

Position strategien ud fra samme figur 9 anvendt i delkonklusionen for afsnit 4.8. 

 

Strategien tager udgangspunkt i en organisk vækst, hvor Bang & Olufsen vil udvikle 

produktpaletten både med nye produkter og med videreudvikling af eksisterende produkter. 

Herudover er den fremtidige fokus ændret til udelukkende at omhandle audio- og videoprodukter 

samt lydsystemer til biler og Bang & Olufsen ’dropper’ udviklingen af MP3 afspillere, 

mobiltelefoner mm. Herudover skal den organiske vækst effektiviseres via en fælles 

teknologiplatform for samtlige produkter, hvilket medfører effektivisering i produktionen samt 

funktionaliteten i produkterne. Yderligere vil distributionen optimeres via en fælles 
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salgsorganisation, som vil være et stærkt bagland for B1-butikkerne. Desuden er det Bang & 

Olufsens plan, at flere B1-butikker skal åbnes for at øge distributionen. Hovedparten af B1-

butikkerne er i dag ejet af selvstændige erhvervsdrivende, og ikke direkte af Bang & Olufsen og 

derfor er der i disse tilfælde tale om en mild form for strategisk alliance. Yderligere nævnes det i 

årsrapporten for 2008/09 at Bang & Olufsen vil udvikle et audioprodukt kompatibelt med Apples 

iPod. Dette kan åbne op for en mulig strategisk alliance mellem Apple og Bang & Olufsen. Dette 

fremgår dog ikke af Pole Position strategien eller af årsrapporter, pressemeddelelser el.lign. 

 

Pole Position strategien er udarbejdet med henblik på at lede Bang & Olufsen igennem den globale 

finanskrise. Strategien følger derfor de trends der er i markedet og giver udtryk for et generelt fokus 

på omkostningsminimering. Bang & Olufsen har allerede i 1. kvartalsregnskab for 2009/10 opnået 

at efterleve denne omkostningsminimering, som en effekt af den igangsatte Pole Position strategi. 

Dette bevidner, at Bang & Olufsen har de fornødne ressourcer og kompetencer til at følge 

strategien, hvor den nye administrerende direktør Kalle har meget at sige i denne sammenhæng. 

Kalle har førhen vendt selskaber fra røde til sorte tal og Bang & Olufsen kan måske blive den 

næste. 2009 har budt på produktlanceringer, som er modtaget med ’åbne arme’ af slutbrugeren, 

dette omtales yderligere i efterfølgende afsnit Bang & Olufsen 2009. 

  



Side 77/91 
 

2009

Idag situationen i forhold til 
fremtiden

Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

8 Bang & Olufsen anno 2009, situationen i dag 

Bang & Olufsen har en forventning om et nul resultat i regnskabsåret 2009/10. 1. kvartalsregnskab 

udvider et fald i omsætningen på 192 mio. kr. i forhold til 1. kvartal året før, som var et rædselsår 

for Bang & Olufsen. Dog har det ændrede fokus til omkostningsminimering bevirket, at Bang & 

Olufsen i 1. kvartalsregnskab har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 26 % og 

administrationsomkostningerne med 28 %. Resultat før skat har ligeledes haft en fremgang på 11 

mio. kr. i forhold til 1. kvartal året før og Bang & Olufsen oplever en fremgang i omsætningen på 

forretningsområdet Automotive på 5 mio. kr. Dermed fastholdes forventningerne til en årsrapport 

for regnskabsåret 2009/10 udvisende et årets resultat på  0 kr54. 

 

Halvt inde i 2009 efter en nyligt gennemført kapitaludvidelse samt 

lanceringen af en række nye produkter, viser Bang & Olufsen tegn 

på fremgang. Kapitaludvidelsen har sikret Bang & Olufsen knap 433 

mio. kr. Bang & Olufsen har lanceret 2 nye topprodukter: lydanlægget BeoSound 5 og tv’et 

BeoVision 8, og er nu teknologisk konkurrencedygtige. Aktieanalytikerne er ikke længere skeptiske 

overfor Bang & Olufsen. 

 

Forventningerne til markedet i Asien er stigende og Bang & Olufsen satser på at kunne afsætte 

deres nye 103 tommer BeoVision 4 tv på dette markedet – udgangsprisen er 750.000 kr. stykket. 

Forventningerne er at sælge ”små tusind” af BeoVision 4 til Asiens jetset. 

 

Der er dog stadig vanskeligheder med salget i butikkerne i Danmark, og sidst i juli måned dropper 

Fona salget af Bang & Olufsen i deres butikker. Fona begrunder ”udsmidningen” med, at salget gik 

for sløvt, og den afsatte plads til Bang & Olufsen produkter afsættes derfor til andre mærker, hvor 

salget går bedre. Dette har dog ikke den store påvirkning på Bang & Olufsen koncernen, da der er 

tale om 12 butikker ud af i alt 385 SIS butikker. 

 

Bang & Olufsen satser på produktlanceringer, og lytter derfor til analytikerne. Blandt andet 

forventes det, at der udsendes et nyt TV i slutningen af 2009 (BeoVision 10), samt en 55 tommer 

Full-HD variant af BeoVision 7. Audioprodukter forventes også at lanceres i form af et 

                                                
54 Bang & Olufsen delårsrapport for perioden 1. juni – 31. august 2009, side 1  

Figur 12: Tidlinie 
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audioprodukt, der kan afspille digitalt lagret musik. Ligeledes vil der blive lanceret nye højttalere 

og endelig en telefon med højttaler til håndfri samtaler og konferenceopkald (Beocom 5)55. 

 

Bang & Olufsen har i midten af 2009 også indført en ny prisstrategi, der skal tiltrække nye kunder. 

Bang & Olufsen markedsfører i TV deres nye prisstrategi på BeoVision 8 med ordene ”køb et 

BANG & OLUFSEN tv til knap 30.000 kr.”. Senest har Bang & Olufsen i oktober måned 2009 

lanceret et nyt LED TV med indbygget digital tuner, og er dermed igen konkurrencedygtige på 

fladskærms-tv markedet. Det nye LED TV – Beovision 10 – bliver lanceret til en pris på 43.500 kr., 

hvilket er væsentligt lavere end hvad Bang & Olufsens tidligere nylancerede videoprodukter har 

kostet. 

 

Bang & Olufsen udtrykker i deres kvartalsregnskab, at koncernen forsat er ramt af den generelle 

økonomiske afmatning. Markedssituationen udtrykkes kort, som et generelt fald, men 

forventningerne er, at en stærk produktpipeline skal medvirke til at skabe fremgang på markederne i 

indeværende regnskabsår. Distributionen har også haft en uheldig udvikling og Bang & Olufsen har 

nu totalt 1.089 butikker mod 1.143 ved udgangen af regnskabsåret 2008/09. 

 

Forretningsområdet Enterprise har haft en omsætningstilbagegang på 6 mio. kr. fra 19 mio. kr. i 1. 

kvartal 2008/09 til 13 mio. kr. i 1. kvartal 2009/10. Bang & Olufsen kommenterer dog, at 

ordreindgangen fortsat er tilfredsstillende. Også det brand uafhængige forretningsområde ICEpower 

har oplevet et mindre fald i omsætningen på 3 mio. kr., hvilket skyldes den generelle økonomiske 

afmatning. 

 

Automotive har bidraget positivt til koncernens resultat i 1. kvartal. Bang & Olufsen har fortsat stor 

fokus på dette forretningsområde, og udvider deres palette af biler hvori Bang & Olufsen Advanced 

Sound System kan tilbydes. Alle Aston Martin modeller tilbydes nu med Bang & Olufsens 

lydsystem. Bang & Olufsen vurderer, at de med deres eksisterende produkpalette står stærkt rustet 

til yderligere vækst inden for Automotive segmentet. Herudover nævnes det at Bang & Olufsen har 

planlagt en række lanceringer de kommende år indenfor Automotive segmentet56. 

 

                                                
55 Business.dk, nye produkter skal få B&O på rette spor 
56 Bang & Olufsen delårsrapport for perioden 1. juni – 31. august 2009, side 6 
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Bang & Olufsen udtrykker klart i 1. kvartalsregnskab at, regnskabet ikke er indikativt for resten af 

året, da udviklingen i første kvartal historisk set er koncernens mindste kvartal. Bang & Olufsen 

fastholder således deres forventninger udtrykt i årsrapporten 2008/09 om, at der tidligst kan 

forventes en forbedring af resultat i andet kvartal57. 

 

8.1 Nedsættelse af priser eller blot justering til omverdenen? 

Der hersker ingen tvivl om, at Bang & Olufsen er hårdt ramt af den globale finansielle krise. Bang 

& Olufsen udtrykker det selv med egne ord i årsrapporten for 2008/09 samt 1. kvartalsregnskab for 

2009/10 og tallene siger det samme. 

 

Bang & Olufsen har både i regnskabsåret 2008/09 og i året 2009 oplevet kritik af deres 

prisfastsættelser. Kritikken går på at priserne er for høje, men at priserne stadig skal være høje for at 

opretholde eksklusiviteten. Bang & Olufsen har i 2009 taget hånd om denne kritik og lanceret en 

landsdækkende tv-reklame vedrørende deres BeoVision 8, som kan købes til en pris i omegnen af 

30.000 kr.. Yderligere lanceres et nyt produkt under titlen BeoVision 10 – et teknologisk kompetent 

videoprodukt med den føromtalte LED-teknologi. Prissætningen på dette tv er ligeledes markant 

lavere end hvad man før har set fra Bang & Olufsen og startprisen på BeoVision 10 var 43.500 kr. 

 

Det er vores vurdering, at prisfastsættelserne kommer som følge af afmatningen i økonomien, samt 

Bang & Olufsens hypotese om, at køber man først et Bang & Olufsen tv bliver radioen også 

udskiftet til et Bang & Olufsen produkt med tiden – altså fokus på et fremtidigt mersalg og et håb 

om at tiltrække førstegangskøbere. Vi mener af samme årsag ikke at det er tilfældigt, at det lige 

netop er videoprodukter, der har opnået disse prisreduktioner/nye lavere prisfastsættelser. 

 

  

                                                
57 Bang & Olufsen delårsrapport for perioden 1. juni – 31. august 2009, side 7 
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8.2 Produktlanceringer 

Lanceringen af BeoVision 10 har forløbet planmæssigt, og markedet har taget godt imod produktet. 

Salget af BeoVision 10 går så godt, at Bang & Olufsen har ventetider på produktet og forventer 

ikke at kunne levere inden julen 2009. Bang & Olufsen har ligeledes lanceret et vækkeur, BeoTime, 

til en pris på 2.695 kr., som har oplevet samme positive afsætning58. 

 

Bang & Olufsen har som følge af dette sat tempo på produktionen og der arbejdes nu med 

treholdsskift for at kunne imødekomme efterspørgslen. Bang & Olufsens producerer efter ordre og 

har med den nyligt opførte fabrik i Tjekkiet mulighed for at tilpasse produktionen til efterspørgslen 

i langt større omfang. Dette princip medfører, at kunden i langt større omfang kan tilpasse produktet 

efter egne specifikationer – modsat er leveringstiden dog som følge af dette længere. Bang & 

Olufsen har med fordel begrænset likviditet bundet i lager, hvilket er positivt i den gældende 

situation med finanskrise. 

 

Yderligere lanceringer fra d. 1. juni – 1. december 2009 er BeoVision 7-55, som er Bang & 

Olufsens prisbelønnede LCD tv i 55”, samt fastnettelefon Beocom 5. BeoVision 7-55 indeholder 

ligeledes Bluray afspiller og DVB tuner med mulighed for digital tv59.  

 

Forventningerne til produktlanceringer, nedfældet i årsrapporten for 2008/09, er derfor indtil videre 

efterlevet. Bang & Olufsen har en række nye produkter i pipelinen, som også tidligere nævnt, og 

forventer med disse lanceringer at kunne vende resultatet til et 0. Bang & Olufsen fokuserer stadig 

på markeds- og produktudvikling med lanceringen af nye produkter og optimering af tidligere. 

Desuden melder Bang & Olufsen ud, at de i løbet af regnskabsåret 2009/10 vil lancere et produkt 

kompatibelt med Apples produkter60. 

 

  

                                                
58 Artikel på borsen.dk, B&O’s nye tv sælger overraskende godt 
59 http://www.bang-olufsen.dk/beovision7 
60 Bang & Olufsens årsrapport 2008/09, side 35 

http://www.bang-olufsen.dk/beovision7
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8.3 Styrker og svagheder, samt muligheder og trusler i forhold til fremtiden 

Den valgte analyseperiode har fremhævet flere styrker og svagheder ved Bang & Olufsen 

koncernen. Vi vil samle styrkerne og svaghederne i en SWOT model, hvor vi også ser på 

mulighederne og truslerne for omverdenen. 

 
Styrker 

- Kultur/historie 

- Omstillingshastighed i produktionen 

- Unikke produkter, unikt design, 

funktionalitet. 

- Stærkt distributionsnet 

Svagheder 
- Manglende ledelse 

- Konjunkturafhængige produkter 

- Manglende evne til at skabe salg i 

butikkerne 

 

Muligheder 
- Konjunktur ændringer 

- Strategiske alliancer 

- Teknologisk udvikling 

- Nye forretningsområder 

Trusler 
- Konjunktur ændringer 

- Loewe 

- Ændret købeadfærd hos kernesegment 

Figur 13: SWOT analyse af Bang & Olufsen, egen tilvirkning  
 
Styrker 

Bang & Olufsen har igennem en lang årrække produceret audio- og videoprodukter og har igennem 

årene opbygget en kultur i virksomheden. Bang & Olufsen udtrykker på deres hjemmeside at 

koncernen har nogen af de mest dedikerede medarbejder indenfor branchen, hvilket koncernen 

sætter stor pris på blandt andet ved at efteruddanne personale. Et eksempel herpå er personalet på 

den nye fabrik i Tjekkiet, der har gennemgået en uddannelse for at kunne efterleve de krav, der 

stilles til produktionskvaliteten fra koncernens side af. 

 

Bang & Olufsens produktion er meget fleksibel og kan hurtigt tilpasses efterspørgslen. Åbningen af 

den nye fabrik i Tjekkiet har øget kapaciteten, hvilket har vist sig nyttigt i forbindelse med 

afsætningen af det nye BeoVision 10 fjernsyn og ikke mindst BeoTime vækkeuret. 

 

Koncernen tilbyder produkter indenfor audio- og videomarkedet, der er unikke i deres design, 

kvalitet og funktionalitet. Integrationen produkterne imellem er også særdeles høj, hvilket er unikt 

for Bang & Olufsen. Koncernen har ingen konkurrenter, der på samme niveau løfter disse tre 

punkter – heller ikke på integrationssiden. Loewe er den eneste direkte konkurrent til Bang & 
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Olufsen. Konkurrencen går på design og pris, hvor Loewe er en anelse billigere end Bang & 

Olufsen. 

 

Svagheder  

Der er ingen tvivl om, at Bang & Olufsen i perioden fra da Torben Ballegaard blev fyret til Kalle 

Hvidt Nielsen blev ansat manglede en leder, der kunne styre virksomheden. Med manglende ledelse 

mener vi dog også den generelle manglende ledelse i form af, at Bang & Olufsen har reageret for 

sent på tendenser i markedet og ved de første tegn på finanskrisen. Koncernledelsen reagerer først 

herpå, når skaden er sket, hvilket er uhensigtsmæssigt. 

 

Som følge af Bang & Olufsens høje prisfastsættelse på hele produktpaletten er produkterne meget 

konjunkturfølsomme, hvilket koncernen har set effekten af da finanskrisen blev en realitet. Bang & 

Olufsen har forsøgt at tillokke førstegangskøbere ved at reducere prisen på to af deres 

audioprodukter. Der er ikke sket nogen prisnedsættelse på øvrige produkter gennem 

analyseperioden – priserne er omvendt steget over årene. Eksempelvis kostede et sæt Beolab 6000 

højttalere 9.500 kr. i 2005 og prisen i dag er 11.500 kr. 

 

Bang & Olufsen har som svaghed at sælgerne i butikken ikke har været i stand til at sælge 

produkterne. Som beskrevet tidligere har butikkerne mange besøgende, men procentvis er det kun 

meget få procent, der ender med at købe et produkt. Den nye centraliserede salgsorganisation skal 

dog være med til at fremme dette salg, hvorfor det må forventes at Bang & Olufsen fokuserer på at 

forbedre denne statistik. 

 
Muligheder 

Muligheder for Bang & Olufsen koncernen består hovedsageligt i de fire punkter nævnt i SWOT 

modellen. Et opsving i konjunkturen og dermed købekraften hos slutbrugeren, vil automatisk 

resultere i et mersalg hos Bang & Olufsen, såfremt de fastholder deres nuværende produktpalette og 

følger trends i markedet. Den teknologiske udvikling skaber muligheder for mersalg. Alt efter hvor 

hurtigt denne udvikling går, vil Bang & Olufsen være nødsaget til at producere nye produkter der 

følger teknologiens udvikling.  

 

To væsentlige muligheder er dels strategiske alliancer, som før omtalt, og nye forretningsområder. 

Bang & Olufsen har med stor succes udviklet koncernens produktpalette til også at indeholde 



Side 83/91 
 
Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

lydsystemer til biler. Et nyt forretningsområde kunne derfor i fremtiden være en mulighed for at 

udvikle koncernen og opnå en højere omsætning. Strategiske alliancer med udbydere af 

substituerende produkter giver mulighed for at begrænse truslen fra substituerende produkter. Bang 

& Olufsen skal dog passe på med at udvide deres sortiment for meget, da det kan bevirke at 

eksklusiviteten falder. 

 

Trusler 

Ligesom, at opsving i konjunkturen er en mulighed for Bang & Olufsen, er nedgang en trussel. Det 

ses tydeligt i løbet af vores analyseperiode at ændringer i konjunkturen i negativ retning har stor 

indflydelse på Bang & Olufsen og deres omsætning. I forlængelse af konjunktursvingninger kan 

ændret købeadfærd hos slutbrugeren også udgøre en mulig trussel for Bang & Olufsen. Hvis 

slutbrugeren får andre præferencer overfor dens audio- og videoprodukter tilbyder Bang & Olufsen 

måske ikke det rette produkt længere. 

 

Konkurrenter er også en naturlig trussel for Bang & Olufsen. Loewe, som er Bang & Olufsens 

nærmeste konkurrent, har både i Danmark og i Sverige overtaget flere Bang & Olufsen B1-butikker, 

hvilket bevidner om, at Loewe er en konkurrent for Bang & Olufsen og en trussel. Bang & Olufsen 

mister distributionsnetværk ved at lukke B1-butikker og hvis det er konkurrenten, der overtager de 

lukkede B1-butikker, øges truslen. 
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9 Konklusion 

Bang & Olufsen ændrede i 2005/06 strategi fra, at have haft fokus på omkostningerne i en række år 

til, at have fokus på vækst, og udtrykker høje forventninger om en omsætning på 6 mia. kr. i 

regnskabsåret 2009/10. De første strategiske tiltag i vores analyseperiode sker med andre ord 

allerede i den første delperiode. Bang & Olufsens strategi er at lancere en massiv ny produktpalette 

og øge distributionen med henblik på at booste omsætningen. Strategien virker som et fornuftigt 

tiltag ud fra de forudsætninger virksomheden havde på daværende tidspunkt. Højkonjunktur og en 

stærk købekraft globalt var gældende dengang. Bang & Olufsen lancerer deres nye produkt 

lydsystemer til biler, som viser sig at være et strategisk godt tiltag. Højkonjunkturen medfører en 

høj købekraft hos slutbrugeren. Den høje købekraft er med til at konkurrenceintensiteten på 

luksusvarer generelt er høj og Bang & Olufsen foretager med baggrund i dette ovenstående 

strategiske tiltag. 

 

I 2006/07 fortsætter Bang & Olufsen deres strategi om vækst. De første tendenser på finanskrisen 

viser sig dog i fjerde kvartal af årsrapporten, hvor der sker en nedgang i key markets og forsinkede 

produktlanceringer samt butiksåbninger, men Bang & Olufsen reagerer ikke umiddelbart på disse 

tegn. Bang & Olufsen lancerer i regnskabsåret 2006/07 en række produkter og omsætningen er på 

sit højeste niveau nogensinde – på trods af en afmatning i fjerde kvartal. Fokus på 

forretningsområdet Automotive øges og omsætningen i dette segment stiger som følge af dette. Et 

strategisk godt valg af Bang & Olufsen, som de efterfølgende år også oplever omsætningsfremgang 

på netop dette forretningsområde. 

 

I 2007/08 rammes Bang & Olufsen af krisen og må nedjustere forventningerne til årets resultat over 

tre omgange, fra 570 mio. kr. til 155 mio. kr., og fyrer direktøren Torben Ballegaard. Koncernen 

står uden en egentlig administrerende direktør frem til august 2008 (regnskabsår 2008/09), hvor 

Kalle Hvidt Nielsen bliver ansat. I den mellemliggende periode fungerer bestyrelsesformand Jørgen 

Worming som administrerende direktør. Fyringen er sket med baggrund i, at driften er gået skæv, 

med faldende omsætning og nedgang i distributionen, og Bang & Olufsen mister fokus på deres 

vækststrategi. Koncernen ’træder vande’ og står uden en egentlig administrerende direktør, hvis 

formål er at sikre at den valgte strategi også er den fulgte strategi. Automotive og Enterprise er to 

lyspunkter i et ellers skuffende regnskabsår, set i lyset af forventningerne fra året før.  
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2008/09 var et absolut rædselsår for Bang & Olufsen. Koncernens overskud vendes til et massivt 

underskud på over en halv mia. kr. Omsætningsniveauet er banket tilbage til 1996/97 niveau om 

end man dengang lavede overskud. Den globale finanskrise er på sit højeste og Bang & Olufsen er 

stærkt berørt af dette. Der bliver med baggrund i dette nedlagt 300 stillinger og fyret 165 ansatte. 

Bang & Olufsen fokuserer på at få nedsat bunden kapital i tilgodehavender og varelager. 

Lyspunktet i 2008/09 er ansættelsen af administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen, som er et frisk 

pust, der igen sætter gang i maskineriet. Kalle Hvidt Nielsen offentliggør en ny strategi Pole 

Position, som skal navigere koncernen igennem krisen. En strategi der kombinerer tidligere fulgte 

strategier om henholdsvis omkostningsminimering og produktoptimering/fokus. Strategien tager 

udgangspunkt i to basale tiltag om optimering af produktionen via en fælles teknologiplatform for 

alle fremtidige produkter samt en centraliseret salgsorganisation. Den fælles teknologiplatform 

implementeres i de fremtidige produkter og skal være et af elementerne i omkostningsminimeringen 

i koncernen. Bang & Olufsen melder ud, at fremtidig produktfokusering sker på kerneområderne 

audio- og videoprodukterne og tilbehør som headsets og mp3-afspillere bliver nedprioriteret. Bang 

& Olufsen annoncerer i årsrapporten en ny kommende højttaler, kompatibel med Apple iPod og 

følger herigennem den teknologiske udvikling og de tendenser der ses i branchen, hvor Apple 

vinder større indpasning. 

 

2009 har indtil dags dato vist en minimering i omkostningsniveauet på 25 % og underskuddet er 

blevet mindre sammenlignet med samme kvartal året før. Bang & Olufsen udtrykker selv optimisme 

om regnskabsåret, og mener ikke at 1. kvartal er indikativ for resten af regnskabsåret, 
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Koncernen udtrykker, at den vil fokusere på produktlanceringer for at opnå sit omsætningsmål på 6 

mia. kr. i 2010. Vi har i diagram 6 vist udviklingen i produktlanceringen i de valgte 

analyseperioder. I 2005/06 har koncernen lanceret en række nye større audio- og videoprodukter 

som følge af en ændret strategi med fokus på vækst.  

 

Regnskabsåret 2006/07 fulgte den samme strategi, og produktlanceringen var i dette regnskabsår på 

det højeste niveau i den valgte analyseperiode. Regnskabsåret 2007/08 var det første regnskabsår, 

hvor Bang & Olufsen blev ramt væsentligt af den globale finanskrise. Virksomheden lancerede 6 

nye produkter, men der er tale om mindre produkter i form af bluetooth headset og lignende 

produkter, som ikke er et led i Bang & Olufsens kerneforretning. Produktlanceringerne i 2008/09 

var hovedsagligt blot videreudvikling af allerede eksisterende produkter, hvilket er resultatet af 

Bang & Olufsens ændrede fokus fra vækst til omkostningsminimering. 

 

Vi har valgt ikke at vise produktlanceringer for 2009 i grafen, da vi ikke har et helt regnskabsår at 

forholde os til. Produktlanceringer til og med d. 1. december 2009 har dog taget form af tre 

nylanceringer og en produktoptimering. 

 

Diagram 6: Produktlanceringer 2005 – 2009, egen tilvirkning 
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Bang & Olufsen har i takt med deres strategiske tiltag om vækst haft stor fokus på at udvikle 

distributionen, og opkøber blandt andet samtlige B1-butikker i Australien for at optimere salget på 

netop dette marked. Nedenstående diagram 7 viser udviklingen i distributionen i vores valgte 

analyseperiode. 

 

Figuren viser en negativ udvikling total set over hele analyseperioden. Størst er faldet i shop in 

shops hvor Bang & Olufsen blandt andet på det danske marked mistede samarbejdet med Fona. 

Antallet af B1-butikker steg i regnskabsårene 2006/07 og 2007/08 som følge af vækststrategien, 

men er efterfølgende faldet på grund af den økonomiske krise. 

 

  

Diagram 7: Udviklingen i antal butikker, egen tilvirkning 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

B1-butikker

Shop in shops

Total



Side 88/91 
 

Diagram 8: Udvikling i omsætning/resultat, egen tilvirkning 

Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

Bang & Olufsen har haft en uheldig udvikling i omsætningen som følge af den globale finanskrise 

og en for sen reaktion på denne. Udviklingen i omsætningen og resultat før skat er vist i 

nedenstående diagram 8. 

 

´ 

Omsætningen er banket 12 år tilbage fra et niveau på over 4 mia. kr. i 2006/07 til et niveau i 

2008/09, der svarer til hvad omsætningen var i 1996/97. Et alarmerende fald, der er sket med 

baggrund i den finansielle krise, fyring af administrerende direktør og derfor manglende ledelse, 

fejlslagen produktperiodisering, forsinkede produktlanceringer og en meget høj prisfastsættelse af 

produkterne. 

 
Hovedspørgsmålet i vores problemformulering på side 7 er: 

 

Hvilke tiltag har Bang & Olufsen gjort for at manøvrere sig gennem finanskrisen, og 

er koncernen rustet til fremtidigt, at kunne tilpasse sig ændringer i efterspørgslen 

opstået ved skiftende omverdensforhold, industri dynamikker og efterspørgsels-

forhold? 

 

Vores strategiske analyse af koncernen igennem de sidste 4 år viser, at Bang & Olufsen løbende har 

gjort sig strategiske tiltag for at imødegå den uheldige tendens, der har været som følge af den 

globale finanskrise. 
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Der er ingen tvivl om, at Bang & Olufsen har lidt et alvorligt tab som følge af de sidste års 

begivenheder i virksomheden. Koncernledelsen har ikke været i stand til at reagere tidsmæssigt 

korrekt på de tendenser, der viste sig allerede i andet halvår af regnskabsåret 2006/07. Bestyrelsen 

vælger at fyre koncernens administrerende direktør uden at have fundet en ny kandidat til posten, 

hvilket strategisk var en fejlagtig beslutning. Desuden kunne direktionen og bestyrelsen tidligere 

have gjort de tiltag, som kunne have modvirket den kraftige nedgang som blev realiseret. Bang & 

Olufsen ville, i kraft af at de er en konjunkturfølsom virksomhed, ikke kunne undgå at den 

finansielle krise ville øve indflydelse på dem. Det kunne dog have været begrænset, hvis der var 

blevet handlet rettidigt. Vi undrer os over, hvorfor nedbringelsen af omkostningerne, blandt andet i 

form af fyringer i medarbejderstablen samt nedgang i produktionen, kom så sent sammenlignet 

andre større danske koncerner. 

 

Set i lyset af at omsætningen er faldende, at der er underskud og at antallet af butikker er reduceret 

mener vi at koncernen stadig er kriseramt. Effekten af den nye Pole Position strategi ses dog 

allerede så småt i 1. kvartal. Bang & Olufsen har lanceret to ’supersælgere’ i form af BeoVision 10 

og BeoTime. Yderligere er kapacitetsomkostningerne, som tidligere nævnt, blevet reduceret 

markant. 

 

Fremtidigt mener vi, at Bang & Olufsen bør have fokus på deres audio- og videoprodukter samt 

lydsystemer til biler som selvstændigt forretningsområde. Bang & Olufsen har historisk set store 

kompetencer indenfor højttalere og tv der ikke blot designmæssigt imponerer, men også teknologisk 

i form af ICEpower forstærkerteknologien. En koncern som Bang & Olufsen med deres 

produktpalette har behov for at lancere så mange produkter årligt, som det er set i regnskabsårene 

2005/06 og 2006/07. Brandet mister sin eksklusivitet ved at have en produktpalette der er for stor, 

og netop eksklusiviteten er noget Bang & Olufsen brandet historisk set har været kendt for og stadig 

er den dag i dag. Til sammenligning tilbyder eksklusive restauranter kun et meget snævert 

sortiment, og vi mener det er dette princip Bang & Olufsen bør følge. ”Kokken”, som er eksperten 

på området, vælger for slutbrugeren hvordan behovene skal dækkes i form af en snæver, men 

eksklusiv produktpalette. Minimalisme, simpelhed, stilrene produkter og høj kvalitet er de nøgleord 

vi mener, Bang & Olufsen skal have i mente fremtidigt. 
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Et andet interessant forretningsområde kan være en strategisk alliance med Apple. Apple er en 

koncern, der med stor succes har lanceret en massiv produktpalette, hvor design, kvalitet og ikke 

mindst funktionalitet er i højsæde. Apple agerer på et andet marked end Bang & Olufsen, men 

markederne bevæger sig tættere på hinanden i takt med den teknologiske udvikling. Apples 

funktionalitet kombineret med Bang & Olufsens eksklusivitet mener vi kan resultere i en 

spændende produktsammensætning. 

 

Et eksempel herpå kan være en telefon udviklet på baggrund af Apples iPhone 3GS, men med Bang 

& Olufsens design og kvalitet. Apples iPhone 3GS har allerede vist sig at henvende sig til den mere 

modne forbruger af elektronikmarkedet, og det er derfor kun hver femte ejer af iPhone, der er under 

25 år. Målgruppen for Apple iPhone er sat til 25 – 54 år, matchende vores målgruppe nævnt i 

segmenteringsanalysen. Med baggrund i dette henvender Apples iPhone sig i forvejen til det 

segment Bang & Olufsens produkter henvender sig til61. 

 

Ideen i Enterprise synes vi er et strategisk godt træk. Vi mener dog, at markedets udvikling og 

nuværende situation er uheldig, hvorfor fokusering på mersalg i dette forretningsområde ikke er 

aktuelt i de kommende år. Bang & Olufsen må dog ikke opgive forretningsområdet, da det er et 

spørgsmål om tid, hvornår branchen igen udvikler sig. Yderligere er der minimale omkostninger 

forbundet med forretningsområdet, da der er tale om salg af allerede eksisterende produkter. 

Fremtidig kunne et interessant emne indenfor forretningsområdet Enterprise være, at tilbyde 

totalløsninger til hoteller i form BeoLiving. Vi mener dog ikke, at dette er aktuelt i den pågældende 

situation på grund af branchens situation. 

 

Automotive har vist en positiv udvikling på trods af finanskrisen. Vi mener, at Bang & Olufsen 

fremtidig skal have fokus på ikke at have for mange bilmærker indenfor dette forretningsområde, da 

eksklusiviteten da vil forsvinde. Bilmærker som Bentley, Bugatti, Masserati, Audi og Aston Martin 

er mærker vi mener Bang & Olufsen skal henvende sig til. Vi mener derfor, at satsninger på AMG-

Mercedes er forkert, da vi mener målgruppen for netop disse biler er markant anderledes end Bang 

& Olufsen. Automotive skal henvende sig til bilmærker der viser elegance og stil, som de 

ovenstående nævnte mærker tilbyder. 

 

                                                
61 Mobilsiden.dk, Apple iPhone er ikke kun for unge 



Side 91/91 
 
Skrevet af: Kim Thisted Mortensen/Danny Krath Knudsen 

Vi mener det er vigtigt for Bang & Olufsen at holde fast i det ensartede design af butikkerne verden 

over. Distributionen bør øges som følge af B1-butikker i de vigtigste storbyer verden over. Vi 

mener Bang & Olufsen skal have fokus på eksklusiviteten og passe på med, hvilke butikker de 

vælger at placere deres shop in shops i. Ophørelsen af samarbejdet med Fona ser vi derfor ikke som 

alarmerende og ødelæggende for Bang & Olufsen, da Fona ikke har den profil Bang & Olufsen skal 

gå efter. Bang & Olufsen bør have størst fokus på B1-butikker ved udvidelsen af deres distribution 

og at shop in shops udelukkende bør placeres i velrenommerede stormagasiner hvor 

kundesegmentet er snævert – eksempel Kadewe og Illum. 

 

Den nye Pole Position strategi er nøgleelementet til fremtidig succes hos Bang & Olufsen, hvis man 

spørger koncernen selv. Vi mener, at strategien grundlæggende tager udgangspunkt i nogle 

interessante emner, som vil bevirke at effektiviteten i koncernen øges. Pole Position strategien er 

ambitiøs omend realiserbar ud fra betragtningen om, at det allerede så småt er lykkedes Bang & 

Olufsen at skære i omkostningerne samtidig med, at man lancerer teknologisk avancerede 

produkter. Vi er af den opfattelse, at Bang & Olufsen med den nye Pole Position strategi er rustet til 

at drive audio- og videovirksomhed i fremtiden. Vi synes de grundlæggende tanker bag strategien er 

hensigtsmæssige, og mener at Kalle Hvidt Nielsen er manden, der kan følge denne strategi til døren. 

Tankerne bag en centraliseret salgsorganisation der skal fungere som et bagland for B1-butikkerne 

og den øgede fokus på effektivitet i produktionen vil medføre lavere omkostninger for Bang & 

Olufsen – effekten ses allerede i 1. kvartalsregnskab for regnskabsåret 2009/10.  

 

På baggrund af ovenstående opsummering af hvad Bang & Olufsen har gjort for at manøvrere sig 

gennem finanskrisen, kan vi konkludere, at Bang & Olufsen er begyndt hurtigere at tilpasse sig den 

ændrede omverden som følge af konjunkturen, om end koncernen ved finanskrisen begyndelse ikke 

agerede hurtigt nok i forhold til den ændrede omverden. Tilpasningen sker dog uden nogen 

egentlige ændringer af forretningsmodellen i Bang & Olufsen, men ved at have skarp fokus på 

tidligere tiders kapabiliteter, som design og eksklusivitet. På baggrund af dette vurderer vi, at Bang 

& Olufsen stadig er en virksomhed i krise, og ikke er rustet til hurtigt at kunne manøvrere sig 

gennem ændringer i markedsforholdende. Dog vurderer vi, at Bang & Olufsens seneste strategiske 

tiltag er et skridt i den rigtige retning, og at Bang & Olufsen med fokusering på vores ideer om 

strategiske alliancer med f.eks. Apple, vil være i stand til at følge den udvikling som ses i branchen 

idag. 
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Bilag 2 – Spørgeskema 
 

Bang & Olufsen - slutforbruger 
 

 

1. Køn 

Mand  

Kvinde  
 

2. Alder 

Under 24 år  

25 - 34 år  

35 - 44 år  

45 - 54 år  

55 - 64 år  

65 år eller ældre  
 

3. Højest opnåede uddannelse 

Ufaglært  

Folkeskole  

Gymnasiel  

Bachelor  

Kandidat  

MBA  

Andet  
 

4. Beskæftigelse 

Adm. direktør  

Direktør  

Mellemleder  

Selvstændig  

Håndværker  

Lønmodtager  

Andet  
 

5. Jobkategori 



Administration, HR, økonomi, jura  

Social, sundhed, omsorg og personlig pleje  

Pædagogik, undervisning, forskning og sprog  

Hotel, restauration, køkken  

Salg, indkøb og markedsføring  

Ingeniør, teknik og naturvidenskab  

Data, it og teleteknik  

Jern, metal og auto  

Industriel produktion  

Bygge og anlæg  
 

6. Hvordan karakteriserer du din arbejdsintensitet? 

  Lav Mellem Høj Ved ikke 

Arbejdsintensitet     

Fritid     
 

7. Husstandsindkomst pr. år i danske kroner 

150.000 - 300.000 kr.  

300.000 - 450.000 kr.  

450.000 - 600.000 kr.  

600.000 - 750.000 kr.  

750.000 - 900.000 kr.  

900.000 - 1.200.000 kr.  

Over 1.200.000 kr.  
 

8. Hvad synes du om prisen på Bang & Olufsens produkter generelt? 

Billigt  

Tilpas  

En smule dyrt  

For dyrt  
 

9. Er du førstegangskøber? 

Ja  

Nej  
 

10. Hvis ja, hvilke mærke(r) havde du før og hvad fik dig til at købe Bang & Olufsen? 



 

11. Hvordan karakteriserer du dine indkøb af Bang & Olufsen produkter? 

Impulskøb  

Overvejelseskøb  

Rutinekøb  

Ved ikke  
 

12. Hvorfor har du valgt Bang & Olufsen? 

Kvalitet  

Design  

Funktionalitet  

Image  

Mærke loyalitet  

Pris  
 

13. Beskriv kort din opfattelse af Bang & Olufsen 

 

14. Har Bang & Olufsens seneste prisfastsættelse (reduktion) ændret din opfattelse af Bang 
& Olufsen? 
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Bang & Olufsen - slutforbruger 

1. Køn 
Sort: 

None
 

Refresh

Mand  31 ( 91% ) 

Kvinde  3 ( 9% ) 
 

2. Alder 
Sort: 

None
 

Refresh
 

35 - 44 år  13 ( 38% ) 

25 - 34 år  10 ( 29% ) 

45 - 54 år  7 ( 21% ) 

Under 24 år  3 ( 9% ) 

55 - 64 år  1 ( 3% ) 
 

3. Højest opnåede uddannelse 
Sort: 

None
 

Refresh

Andet  15 ( 44% ) 

Bachelor  7 ( 21% ) 

Gymnasiel  5 ( 15% ) 

Kandidat  4 ( 12% ) 

Folkeskole  2 ( 6% ) 

Ufaglært  1 ( 3% ) 
 

4. Beskæftigelse 
Sort: 

None
 

Refresh

Lønmodtager  18 ( 53% ) 

Mellemleder  8 ( 24% ) 

Andet  8 ( 24% ) 
 

5. Jobkategori 
Sort: 

None
 

Refresh

Administration, HR, økonomi, jura   11 ( 32% ) 

Data, it og teleteknik  8 ( 24% ) 

Ingeniør, teknik og naturvidenskab  4 ( 12% ) 

Industriel produktion  3 ( 9% ) 

Salg, indkøb og markedsføring  2 ( 6% ) 



Pædagogik, undervisning, forskning 
og sprog  1 ( 3% ) 

Hotel, restauration, køkken  1 ( 3% ) 

Jern, metal og auto  1 ( 3% ) 

NA  3 ( 9% ) 
 

6. Hvordan karakteriserer du din arbejdsintensitet? 
Sort: 

None
 

Refresh
 

Arbejdsintensitet 

Lav  1 ( 3% ) 

Mellem  14 ( 41% ) 

Høj  17 ( 50% ) 

Ved ikke  1 ( 3% ) 

NA  1 ( 3% ) 

Fritid 

Mellem  25 ( 74% ) 

Høj  5 ( 15% ) 

Ved ikke  3 ( 9% ) 

NA  1 ( 3% ) 
 

7. Husstandsindkomst pr. år i danske kroner 
Sort: 

None
 

Refresh

600.000 - 750.000 kr.  8 ( 24% ) 

750.000 - 900.000 kr.  8 ( 24% ) 

300.000 - 450.000 kr.  6 ( 18% ) 

450.000 - 600.000 kr.  6 ( 18% ) 

150.000 - 300.000 kr.  4 ( 12% ) 

900.000 - 1.200.000 kr.  2 ( 6% ) 
 
8. Hvad synes du om prisen på Bang & Olufsens 
produkter generelt? Sort: 

None
 

Refresh

For dyrt  19 ( 56% ) 

En smule dyrt  13 ( 38% ) 

Billigt  1 ( 3% ) 

Tilpas  1 ( 3% ) 
 

9. Er du førstegangskøber? 
Sort: 

None
 

Refresh
 



Nej  26 ( 76% ) 

Ja  8 ( 24% ) 
 
10. Hvis ja, hvilke mærke(r) havde du før og hvad fik dig til at købe Bang & 
Olufsen? 

Jeg har ikke tidligere ejet TV eller radio hvorfor jeg er førstegangskøber af disse produkter. 
 

Ja, hvis jeg ville gave B&O. Har dog ikke haft det før, og det lokker heller ikke lige med de 
priser. 

 
B&O er bare noget som er ok at man sparer op til. Vente på noget godt og det holder. jeg 
synes at man får det man betaler for. MX tv-et var mit første produkt, dertil kom 9500 og 
beolab 8000, avant tv og det sidst nye er et Beovision 8 i 40". Fantastisk tv og en glæde 
hver dag :-)) 

 
Efter B&O blev det Pioneer  

 
har ikke købt B&O 

 
Mit første anlæg var et brugt Philips-anlæg som teenager. Men da jeg havde set et 
Beosystem 6000 ved en klassekammerats storebror, var jeg betaget af det flotte design og 
den gode lyd, så jeg skiftede til B&O, da jeg stadig som teenager fik mulighed for at 
anskaffe et anlæg. 

 
Vi har haft Phillips og Grundig.  

 
den inferiøre teknik 

 
har aldrig købt b&o og vil heller ikke 

 
jeg har ikke købt B&O 

 
[more]  

 
11. Hvordan karakteriserer du dine indkøb af Bang & 
Olufsen produkter? Sort: 

None
 

Refresh

Overvejelseskøb  23 ( 68% ) 

Ved ikke  9 ( 26% ) 

Rutinekøb  1 ( 3% ) 

NA  1 ( 3% ) 
 

12. Hvorfor har du valgt Bang & Olufsen? 
Sort: 

None
 

Refresh

Design  25 ( 74% ) 

Kvalitet  17 ( 50% ) 

Funktionalitet  14 ( 41% ) 



Image  6 ( 18% ) 

Mærke loyalitet  2 ( 6% ) 

Pris  1 ( 3% ) 

NA  6 ( 18% ) 
 
13. Beskriv kort din opfattelse af Bang & Olufsen 

Jeg opfatter Bang & Olufsens produkter som værende noget af det ypperste man kan få 
indenfor TV og Højttalere.  

 
Gennemført design, overlegen samlekvalitet, markedets bedste fjernbetjening, og 
markedets bedste bagudkompatibilitet. Dansk kvalitet hele vejen igennem. 

 
Bang og Olufsen er en unik virksomhed der leverer et unikt produkt, hvor prisen godt må 
være noget højere end gennemsnittet, men hvor man pt. især på tv området mister 
kunder idet konkurrencen er stor og andre udbydere leverer bedre(eller mindst ligeså 
godt) til en meget lavere pris. 

 
Var tidligere et kvalitetsmærke, nu er produkterne kun for overklassen uden teknisk 
indsigt. Jeg mener at SONY-produkterne er både bedre og billigere.  

 
For dyrt og generelt ikke min smag. Slet ikke tv, da de slet slet ikke billedkvalitetsmæssigt 
kan hamle op med de "gode" mærker.  

 
Laver noget som andre ikke gør - det er bare en oplevelse og en glæde at eje et b&o 
produkt. kanon billede kanon lyd - andet er der ikke at sige til det 

 
B&O er efter min mening de eneste på A/V markedet som udvikler og producere kvalitets 
produkter end to end. Et B&O produkt er ikke nødvendigvis 'nyeste teknologi' i stedet 
fungere det 100% og kan integreres i hele hjemmet, her tænkes på BeoLink.  

 
For dyrt 

 
Flotte produkter, men ikke ijeblikket ikke interresante, hverken prismæssigt eller teknisk. 
Medmindre man havde en Audi A8 

 
forhistorisk kvalitetsmærke, som synger på sidste vers, et firma uden sans for forbrugerne. 
Et mærke med gode traditioner for kvalitet, og et firma der tør gå foran mht. design. På 
fladskærmssiden er billededkvaliteten dog slet ikke mål med prisen. 

 
[more]  

 
14. Har Bang & Olufsens seneste prisfastsættelse (reduktion) ændret din 
opfattelse af Bang & Olufsen? 

Nej 
 

Nej. Visse af deres AV-produkter var for højt prissat selv ift. B&O-kvaliteten, så nu passer 
priserne med dét du får.  

 
Ja og nej. Den nye pris er stadig for høj, men er dog et skridt i den rigtige retning. Mange 
kunder (inkl. undertegnede) har dog skiftet (eller overvejet at skifte) til andet mærke pga. 



pris. 
 

Nej. 
 

Har ikke bemærket den. Tager de ikke stadigvæk 30-40.000 for et tv? 
 

Nej 
 

Svaret er nej, overhovedet ikke, måske snarer tværtimod. B&O's prispolitik er stadigvæk 
en stor del af mærket. Men efter min mening har B&O haft et behov for 'komme lidt 
nærmere jorden' med prissætningen af deres produkter - og med introduktionen af det 
seneste Beovision til omkring 40.000 samt prisen på Beovision 8-40 - på omkring 35-
40.000 er et meget mere passende niveau.  

 
Nej 

 
Niks, stadig for dyrt. Man kan simpelthen ikke købe kompl B&O til huset mere på en alm 
husstandsindkomst, selvom man spare hvad man kan 

 
jeg anede ikke at prisen var reduceret 

 

 
  



Bilag 4 – Artikler 

Med sans for retro 
Onsdag den 30. april 2008, 22:24  

Kalle Hvidt Nielsen står over for den opgave at vende udviklingen for den krise-ramte 
designvirksomhed Bang & Olufsen, der lider af en skrumpende omsætning og en dykkende 
aktiekurs. Om han kan vende kursen mod vækst, fremgang og fornyelse vil de næste år vise. 
Privat holder han fast i et tyve år gammelt B&O-anlæg. 

Han købte det første anlæg som ung, nyuddannet ingeniør, da han skulle flytte i lejlighed. Det 
fulgte ham gennem det første job. Og det andet job. Og det tredje job.  
 
Det var med til hans 30 års fødselsdag, hvor Queens »Crazy little thing called love« brølede ud af 
højttalerne.  
 
Og det er der stadig den dag i dag.  
 
Bang & Olufsens nye topchef Karl Kristian Hvidt Nielsen har et kærlighedsforhold til sit første og 
eneste B&O-anlæg, som har fulgt ham i omkring tyve år. 
 
»B&O har et fremragende design, og så står det for noget godt og dansk. Men, okay, det varer nok 
ikke så længe, før anlægget skiftes ud. Når det sker, så skal det være endnu et B&O-anlæg - men 
det var det blevet under alle omstændigheder,« siger Karl Kristian Hvidt Nielsen, der af kolleger og 
venner kaldes Kalle.  
 
B&O har siden nytår måtte nedjustere forventningerne to gange, aktiekursen er styrtdykket, og de er 
blevet kritiseret for at have forældet design og teknologi. 
 
Struer-virksomheden har stået uden topchef, siden bestyrelsen i januar fyrede den tidligere adm. 
direktør Torben Ballegaard Sørensen efter en nedjustering.  
 
I går offentliggjorde B&O navnet på den nye topchef, og den næste tid vil vise, hvorvidt Kalle 
Hvidt Nielsen er den rette mand til at få designvirksomheden tilbage på ret køl.  

God kommunikator 

Kalle Hvidt Nielsens tidligere chef er ikke i tvivl om, at han er den helt rette til jobbet.  
 
»En meget vigtig del af hans historik hos Brüel & Kjær var netop, at han skabte markante 
forbedringer i de finansielle resultater. Hvis det er den profil, man ønsker, så har de valgt den rette 
person,« siger Jim Webster, executive director hos Spectris PLC. Jim Webster omtaler også Kalle 
Hvidt Nielsen som analytisk begavet, struktureret og en god og åben kommunikator.  
 
Kalle Hvidt Nielsen kom fra en stilling som adm. direktør gennem seks år hos 



teknologivirksomheden Brüel & Kjær, som ejes af Spectrics, og Kalle Hvidt Nielsen har jævnlig 
afrapporteret til Jim Webster. 
 
Et hurtigt kig i regnskaberne fra Brüel & Kjær melder da også om en topchef, der har gennemført 
en turn-around i den engelsk-ejede virksomhed. 
 
Da Kalle Nielsen tiltrådte som topchef i maj 2002 tabte Brüel & Kjær 11 mio. kr. Året efter kunne 
virksomheden præstere et nettoresultat på 35 mio. kr. I seneste offentliggjorte regnskab, 2006, 
tjente virksomheden 74 mio. kr. efter skat. 
 
I den samme periode er omsætningen i virksomheden vokset fra 613 mio. kr. til 768 mio. kr. Altså 
er der primært tale om en kraftig forbedret indtjeningsmargin, mens salgsvæksten har været mere 
moderat. 
 
Kalle Hvidt Nielsen er opvokset i Viborg i en søskendeflok på fem. I dag bor han i Allerød og har 
en datter på 11 år og to sønner på 15 og 17.  
 
Udover børnene består familien også af det 20 år gamle B&O-anlæg og et gammeldags »kasse-
fjernsyn« fra Phillips.  
 
Kalle Hvidt Nielsens CV vidner om en mand, der bider sig fast i en virksomhed, indtil opgaven er 
løst. På 21 år har han kun haft to ansættelser af næsten et årtis varighed hver.  
 
Han er oprindeligt uddannet civiløkonom fra DTU fra 1987 og tog efter studiet hul på karrieren som 
softwareudvikler hos i-Data International. I 1996 sprang han over til et andet IT-virksomhed, Mach 
(tidligere DanNet), som afdelingschef for forskning & udvikling. To år senere skiftede han til Brüel 
og Kjær, hvor han bevægede sig fra at være afdelingschef til adm. direktør i 2002.  

Tung IT-erfaring 

Kalle Hvidt Nielsen har en tung erfaring fra IT- og teknologivirksomheder, men ingen erfaring med 
luksusvarer. Det ser B&Os bestyrelse dog ikke som et problem. 
 
»En administrerende direktør skal lede. Han skal ikke nødvendigvis være en specialist men 
generalist. Vi har masser af specialister siddende i B&O, og nu har vi fundet en mand, der kan lede, 
og det er det vigtigste,« siger bestyrelsesformand Jørgen Worning.  
 
»Jeg er helt sikker på, at jeg også vil spille musik på et B&O anlæg til min 50 års fødselsdag. Men 
om det til den tid stadig er på det gamle anlæg... ja, det må tiden vise,« siger Kalle Hvidt Nielsen. 
 
  



Bang & Olufsen fyrer koncernchef  
10-01-08: 12:47 | af: krja 

Foto: scanpix 
Bestyrelsen for B&O har fyret koncernchef Torben Ballegaard efter onsdagens katastroferegnskab, der 

medførte kursfald på virksomhedens aktier på op mod 30 procent. 

"Formanden for selskabets bestyrelse har i dag meddelt Torben Ballegaard Sørensen, at bestyrelsen har 

besluttet at ansætte en ny koncernchef for virksomheden. På den baggrund er Torben Ballegaard Sørensen 

med virkning fra i dag blevet fritstillet," skriver formanden for bestyrelsen, Jørgen Worning, i en 

fondsbørsmeddelelse. 

Han oplyser, at bestyrelsen ønsker at flytte virksomhedens overordnede fokus tilbage til B&Os velkendte 

kvalitetsprodukter på audio- og videoområdet. 

"Derudover har også de senere års skuffende udvikling i koncernens samlede omsætning - samt den 

beklagelige regnskabsmæssige nedjustering - påvirket bestyrelsens beslutning om at skifte ud i den øverste 

ledelse," hedder det i meddelelsen fra bestyrelsesformanden. 

Det ligger endnu ikke fast, hvem der skal afløse Torben Ballegaard. 

  



Apple iPhone er ikke kun for unge 
Af: Lene Birkeslund, Mobilsiden.dk , 18. jun Kl. 08:07    (0)  

iPhone siges at være til de unge, men ny undersøgelse viser kun hver femte iPhone ejer er under 25 år. 

 

 

En ny undersøgelse lavet af The Nielsen Company viser, at den "typiske" iPhone-bruger ikke er unge under 25 år, som 

mange måske ellers har troet. 

 

Der er ifølge undersøgelsen ligeså mange iPhone-brugere over 55 år, som der er mellem 13 og 24 år. 

 

Størstedelen af iPhone-brugerne ligger i aldersgruppen 25-54 år, som udgør hele 65 procent af de samlede brugere.  
Kilde: Intomobile 
  



B&O's nye tv sælger overraskende godt 
23-11-2009 09:35  
Bang & Olufsens seneste satsninger, BeoVision-10 og BeoTime, sælger godt. Jyske Bank har kontaktet 11 
forhandlere i Danmark, og de fortæller alle, at salget går godt. Det er dog ikke helt uden problemer. 
 
Den store efterspørgsel har nemlig ført til ventetider på begge produkter. Seks ud af 11 forhandlere venter ikke 
at kunne levere dem før jul. 
 
"Ifølge flere af forhandlerne har B&O sat tempoet i produktionen af BeoVision-10 i vejret, hvor der nu bliver 
arbejdet i treholdsskift for at følge med efterspørgslen," skriver analysechef Rune Møller i sin analyse. 
 
Han mener, at forhandlernes oplysninger lover godt for helårsregnskabet, hvor Bang & Olufsen muligvis kan 
overraske markedet og nå sin guidance, der lyder på en omsætning på lidt under 3200 mio. kr.  
 
"Der vil dog være en risiko for, at selskabet skuffer markedet i andet kvartal, da BeoVision-10 kun bidrager 
begrænset til omsætningen i dette kvartal," vurderer Rune Møller. 
 
Han fastholder sine 'Køb'-anbefaling på aktien og har et kursmål på 105 kr. 
 
Nyhedsbureauet Direkt 
  



B&O-formand i flyverskjul 
Af Vibeke Daell BjerrumFredag den 19. december 2008, 13:09 

Jørgen Worning, formanden for B&O, nægter at kommentere sin egen rolle i den krise, selskabet er 
endt i. Men ifølge en analytiker ligger ansvaret i sidste ende hos Jørgen Worning. 

Bundlinjen bløder, kunderne flygter og investorerne må lægge øre til massive kurstæsk. Det ser sort 
ud for audio- og visuelkoncernen Bang & Olufsen, der i dag nedjusterede forventningerne til årets 
resultat massivt.  
 
Men fra højeste sted i koncernen er der tavst. Business.dk ville gerne have spurgt 
bestyrelsesformand i B&O, Jørgen Worning, hvordan selskabet på et år kan lide så massive tab, 
som dem 2008 har budt på.  
 
B&O har på bare et år mistet 4,6 milliarder kroner i værdi, i takt med at nedjusteringerne er væltet 
ud fra den Struer-baserede virksomhed. Men formanden afviser at kommentere situationen, da 
B&O fanger ham på mobiltelefonen.  
 
”Du må tale med Kalle Nielsen (direktør i B&O, red),” lyder det fra Jørgen Worning.  
 
Jamen jeg har nogle spørgsmål, der drejer sig om hele årets udvikling i B&O, altså før Kalle 
Nielsen kom til?  
 
”Vi er ikke to, der udtaler os, med venlig hilsen Jørgen Worning,” svarer formanden, før han lægger 
røret på. 
 
Worning den nærmeste at pege på 
B&O-direktør Kalle Nielsen er da ganske rigtigt også ude med kommentarer i forbindelse med 
dagens nedjustering, der betyder, at B&O i regnskabsåret 2008/2009 forventer et resultat i niveauet 
-260 til -380 millioner kroner.  
 
Men direktøren tiltrådte først i august i år, og derfor ligger ansvaret for årets nedtur i sidste ende 
hos Jørgen Worning.  
 
Det vurderer analytiker i Capinordic, Kenneth Winther, der især hæfter sig ved, at det var 
bestyrelsesformanden, der i januar valgte at fyre daværende direktør i B&O Torben Ballegaard 
Sørensen efter årets første nedjustering.  
 
”Han (Jørgen Worning, red) er nok den nærmeste at pege på. Det var et relativt hårdt tidspunkt at 
udskifte direktøren på, og det tærede også på virksomheden at gå så længe uden en ny direktør i 
sådan en drastisk tid. Derudover kom han jo i starten af året med nogle meldinger om at året ville 
blive bedre end sidste år, hvilket bestemt ikke er tilfældet,” siger Kenneth Winther.  
 
Jørgen Worning har gentagne gange i løbet af 2008 afvist, at B&O var i nærheden af at være i krise.  
 
”Hvordan kan du tale om krise i en virksomhed, som tjener penge, som har et af verdens stærkeste 
brands, som har en trofast kundeskare, som har nogle dedikerede og dygtige medarbejdere og en 



stærk produktudvikling?,” sagde Worning til business.dk den 9. juli 2008, efter at B&O for tredje 
gang havde nedjusteret forventningerne til 2007/2008. 

  



B&O-top anklages for nøl og arrogance 
Af Vibeke Daell BjerrumTorsdag den 15. januar 2009, 07:38 

En tidligere direktør i Bang & Olufsen langer kraftigt ud efter topledelsen med formand Jørgen 
Worning i spidsen. ”Bestyrelsen har fejlet”, lyder det. 

B&O-ledelsen har opført sig handlingslammet, ført en forfejlet prispolitik og haft en arrogant 
holdning til forbrugerne. Så hård er den kritik, en tidligere direktør i den Struer-baserede audio- og 
visuelkoncern fremfører i dagens udgave af Børsen.  
 
”I mit sind er der ingen tvivl.Bestyrelsen med Jørgen Worning i spidsen har fuldstændig 
misfortolket den udvikling, som har stået på i syv – otte år, og som Apple i bund og grund startede," 
siger Lars Kirstein, der tidligere var direktør for B&O i Norden, Polen og Baltikum.  
 
Han erkender, at tidligere direktør Torben Ballegaard også bærer en del af ansvaret for, at B&O i 
dag er i en alvorlig krise, hvor indtjeningen fosser ud af virksomheden, samtidig med at aktiekursen 
er styrtdykket. 
 
"Formanden burde være stoppet" 
Men han burde ikke have betalt den fulde pris, lyder det om Ballegaard, der blev fyret på gråt papir 
i januar 2008 efter en voldsom nedjustering fra virksomheden.  
 
”Bestyrelsen har fejlet i lige så stor grad. Og formanden burde være stoppet sammen med 
Ballegaard,” siger Kirstein til Børsen.  
 
Ifølge den tidligere direktør er en del af fejlen, at den prispolitik man har ført i B&O. Det vigtige er 
nemlig at ”vinde kampen om stuen” og her er adgangsbilletten fjernsynet. Har man først fået det ind 
hos forbrugerne, kan de lettere overtales til at købe lydanlæg og højtalere, hvor indtjeningen er god.  
 
Men B&O sælger ikke nok fjernsyn.  
 
”Jeg er enig i, at B&O skal være dyrt, men der er en grænse. Spørgsmålet er, om man har været god 
til at finde den. Jeg mener nej,” siger Kirstein.  
 
Bang & Olufsen er aktuelle med regnskabet for første halvår 2008/2009 i dag. Der ventes dog ikke 
de store overraskelser, da virksomheden i slutningen af december meldte sine forventninger til årets 
samlede resultat ud. Det lød på et resultat i niveauet -260 til -380 millioner kroner.  

  



B&O-investorer tøver trods redningsplan 
Af Vibeke Daell BjerrumMandag den 19. januar 2009, 13:16 

Trods nye planer om en kapitaludvidelse, der skal sikre Bang & Olufsen 400 millioner kroner, tøver 
investorerne. Kapitaludvidelsen alene kan ikke redde B&O, understreger analytiker. 

Audio- og visuelkoncernen Bang & Olufsen offentliggjorde i sidste uge planer om en 
kapitaludvidelse, der skal sikre den kriseramte virksomhed en indsprøjtning på 400 millioner 
kroner. Men både investorer og analytikere er tilbageholdne trods kapitaludvidelsen, der skal i hus 
ved hjælp af en aktieemission.  
 
Nyheden om den forestående emission, der desuden vil slå A- og B-aktierne sammen til en 
aktieklasse, fik aktien til at stige med godt 27 procent. Senere på dagen lagde begejstringen sig dog 
en anelse, og ved handlens lukning var aktien steget 14 procent. Siden har investorerne dog atter 
vendt ryggen til, og aktien ligger i hvad der ligner status quo, med et fald på en halv procent, siden 
nyheden kom ud.  
 
Det er dog ganske forståeligt mener Lars Topholm, aktieanalytiker i Carnegie.  
 
”Folk vil vente, indtil de ser et prospekt og får kendskab til hvilken tegningskurs, man operer med,” 
forklarer han med henvisning til, at kapitaludvidelsen først skal godkendes på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Kapital ændrer ikke noget 
Aktieanalytikeren mener dog ikke, at et grønt lys til en kapitaludvidelse vil ændre grundlæggende 
på den problemfyldte situation, som B&O befinder sig i.  
 
”Det, der afgør, om B&O bliver vinder, har ikke noget med aktieudvidelsen at gøre. De har ikke de 
rigtige produkter, og det bliver jo ikke ændret med en kapitaludvidelse. Hvis de ikke får de rigtige 
produkter, får de ikke forbedret driften, og så kan de om to år være nødsaget til at skyde flere 
millioner i virksomheden igen,” siger Lars Topholm. 
 
Halvandet års ventetid 
B&Os produktportefølje har gennem længere tid været under kritik for at være mangelfuld, og 
administrerende direktør Kalle Nielsen havde i forbindelse med halvårsregnskabet travlt med at 
forsikre om, at der er flere nye produkter, der skal løfte salget, undervejs.  
 
Koncernen har blandt andet store forhåbninger til både det nyligt lancerede lydsystem Beosound 5 
og den kommende 40-tommers version af BeoVison 8-tv’et. Men ifølge aktieanalytiker Lars 
Topholm, skal investorerne ruste sig med tålmodighed, før de ser resultater. Produktporteføljen er 
simpelthen ikke god nok, mener han.  
 
”Den er for svag, og de mangler noget nede i low end-segmentet. Derudover har de truffet en masse 
forkerte teknologi-valg, som de forsøger at rette op på ved hjælp af den teknologiplatform Kalle 
Nielsen (adm. direktør i B&O, red.) har sat i søen. Men der kommer til at gå hvert fald halvandet år, 
før de er klar med produkter, der er udviklet på den nye platform, og indtil da bliver det svært at 
ændre på situationen,” siger Lars Topholm, der ikke er alene med sin skepsis over for B&Os nye 



planer. 
 
Købe tid i banken 
S&P Equity Research, der udarbejder aktieanalyser for Nordea, gentager deres anbefaling om Sælg 
på B&O-aktien med henvisning til at finanskrisen fortsat giver svære markedsbetingelser, og hos 
Aktieugebrevet vurderer man, at den udmeldte kapitalforhøjelse må opfattes som et defensivt tiltag, 
som gør det muligt at lukke finansielle huller og købe lidt mere tid hos bankforbindelserne.  
 
Siden årsskiftet er B&O-aktien samlet set steget 29,6 procent, men på årsbasis lyder det samlede 
billeder på et kursfald på 75 procent. 

  



Jyske Bank: B&O snart ovre det værste 
Af Kasper KronenbergTirsdag den 14. april 2009, 10:28 

Rune Møller, B&O-analytiker, er ikke overrasket over nedjusteringen fra B&O. Han tror på, at flere 
spændende produktlanceringer vil vende udviklingen for den kriseramte Struer-virksomhed. 
(Opdateret 10.44) 

Jyske Banks aktieanalysechef Rune Møller tager dagens B&O-nedjustering med ophøjet ro, han er 
overbevist om, at B&O nu er ovre det værste. 
 
"Det overrasker os ikke, at der kommer en nedjustering i dag, men det er selvfølgelig skidt for 
B&O," siger Rune Møller til TV2 News. 
 
"B&O har stået uden styrmand i det meste af 2008, så de har været bagud på lanceringen af nye 
produkter kombineret med at de oplever en svær modvind rent konjunkturmæssigt på de markeder, 
de opererer på," siger han. 
 
"Men jeg mener, at de har fået styr på lanceringen af nye produkter, de er kommet med flere 
spændenmde produkter på det seneste,så dér tror jeg, at de kan hente noget af det tabte ind. B&O er 
ved at være ovre det værste nu," siger Rune Møller. 

  



B&O nedjusterer igen 
Af Vibeke Daell Bjerrum og Morten JohnsenTirsdag den 14. april 2009, 10:10 

Den kriseramte danske designvirksomhed B&O er endnu engang blevet tvunget til at nedjustere 
forventningerne. Selskabet regner nu med et minus på mere end en halv milliard kroner. (Opdateret 
10.25) 

Audio- og visuelkoncernen Bang & Olufsen nedjusterer endnu engang deres forventninger til 
fremtiden.  
 
I selskabets regnskab for tredje kvartal - der med ganske kort varsel blev fremrykket to dage til 
tirsdag formiddag - nedskriver B&O således forventningerne til regnskabsåret 2008/2009 til et 
resultat før skat på minus 510 millioner kroner.  
 
De tidligere forventninger lød på et underskud på 260 til 380 millioner kroner, eksklusive 
omstruktureringsomkostninger på 100 mio. kr. - og altså minus 360 mio. kr. til minus 480 mio. kr. 
inklusive. 
 
Tilbage på alle markeder 
Koncernen forklarer den bratte nedskrivning med "en usikker global markedsudvikling og svækket 
ordreindgang," men det ser alvorligt ud for koncernen.  
 
Salget er gået tilbage på alle virksomhedens hovedmarkeder, og især Danmark, Tyskland og 
Storbritannien der er de tre største markeder, er ramt.  
 
Her nåede B&O samlet set en omsætning på 190 mio. kr. i tredje kvartal mod 336 millioner kroner i 
samme periode sidste år, hvilket er tæt på en halvering med en tilbagegang på 43 pct.  
 
Estimatet om at opnå et nulresultat for 2009/10 før skat fastholdes baseret på en omsætning i 
størrelsesordenen 3200 millioner kr. Væksten i omsætningen er primært drevet af lancering af nye 
produkter, skriver B&O. 
 
Provenu på 450 mio. kr. 
I forbindelse med halvårsregnskabet meddelte B&O, at man er i kapitalnød og derfor gennemfører 
en emission. Og den er stort set på plads lyder seneste melding fra den Stuer-baserede virksomhed.  
 
B&O har indtil videre sikret sig et provenu fra den planlagte emission på 450 millioner kroner. 

  



Nye produkter skal få B&O på rette spor 
Af Laurits Harmer LassenTirsdag den 11. august 2009, 12:45 

Bang & Olufsen vil det kommende år lancere en række nye produkter, der skal understøtte det 
kriseramte selskab og skabe grobund for fremtidig vækst. 

B&O har i lang tid fået hårde ord med på vejen for deres produktlanceringer, der ifølge mange 
analytikere ikke har ramt forbrugernes ønsker og desuden været dårligt timet. Men nu er audio- og 
videokoncernen klar med endnu en håndfuld produkter, der gerne skal få selskabet på rette spor. 
 
B&O venter bl.a. i slutningen af 2009 at "kunne præsentere en ny TV-familie, der giver mulighed 
for fleksibel placering, idet det vil være muligt at dreje skærmen på væggen." 
 
De nye fjernsyn bliver lanceret med integrerede stereohøjttalere, digitalt surround sound modul og 
med mulighed for et Full HD-modul. Derudover arbejder B&O på en ny 55 tommer Full HD-
variant af B&O's såkaldte BeoVision 7-familie. 
 
I Sydbank kalder senioranalytiker Jacob Pedersen det afgørende, at B&O får gennemført nogle 
succesfulde lanceringer det kommende år. Han har især forventinger til de nye TV-produkter. 
 
"Produktporteføljen har ikke været tilstrækkelig, men det kommende år ser det bedre ud. 
Forhåbningerne knytter sig til et nyt TV, der kan hive folk ind i butikkerne. Alt i alt kommer 
produktlanceringerne til at give medvind i indeværende regnskabsår, og det skulle det også gerne,” 
siger Jacob Pedersen. 
 
B&O arbejder også på et nyt audioprodukt til afspilning af digitalt lagret musik, ligesom porteføljen 
af højttalere vil blive udbygget, skriver B&O i selskabets årsregnskab uden at redegøre nærmere 
for, hvornår de nye produkter kommer i butikkerne. 
 
Endelig er B&O på vej med en telefon med højtaler til bl.a. håndfri samtaler og konferenceopkald, 
mens et ur bliver lanceret i koncernens serie af gaveartikler.  
 
Trods de mange nye produkter forventer B&O blot en beskeden fremgang i omsætningen fra 2,8 
mia. kr. i 2008/09 til "lidt lavere" end 3,2 mia. kr. i 2009/10. I regnskabetsåret 2007/08 havde B&O 
til sammenligning en omsætning på 4,1 mia. kr. 
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