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Sammenfatning	
Formålet	med	dette	 afgangsprojekt,	 er	 at	 undersøge	Bang	&	Olufsens	nuværende	 situation	med	ud-

gangspunkt	i	deres	strategi	ved	hjælp	af	udvalgte	teorier,	samt	modeller.	Disse	skal	fungere	som	hjæl-

peværktøjer	til	at	udvide	min	viden	om	det	intern	og	eksterne	miljø	som	virksomheden	agere	i.		

	

Bang	&	Olufsens	resultater	har	de	seneste	år	været	utilfredsstillende	og	der	kan	i	den	forbindelse	stil-

les	spørgsmålstegn	ved	deres	fremtidige	overlevelse.	Som	et	led	i	deres	overlevelse	er	der	blevet	im-

plementeret	en	ny	strategi	med	to	faser,	hvori	der	først	var	fokus	på	at	skabe	et	stærkt	fundament,	for	

dernæst	at	søge	lønsom	vækst.		

	

Der	har	gennem	den	seneste	tid	været	tale	om	at	Bang	&	Olufsen	stod	overfor	et	muligt	opkøb.	Dialo-

gen	med	en	mulig	køber	er	dog	ophørt,	og	Bang	&	Olufsen	er	nu	igen	”alene”	om	at	sikre	deres	egen	

fremtid.		

	

Gennem	min	analyse	har	jeg	set	en	virksomhed	der	besidder	et	unikt	produkt,	som	henvender	sig	til	en	

mindre	del	af	markedet.	Deres	størrelse	er	en	klar	udfordring	for	dem	blandt	de	store	udbydere	i	elek-

tronikindustrien,	 som	ellers	 besidder	 et	mere	 standardiseret	 produkt.	 Grunden	 til,	 at	 disse	 også	må	

betragtes	som	konkurrenter,	er	at	forbrugeradfærden	har	ændret	sig	meget	siden	Bang	&	Olufsen	blev	

etableret	i	1925.		

	

Bang	&	Olufsen	har	et	klart	ønske	om	at	vokse	globalt,	samt	at	udvide	deres	målgruppe,	hvilket	de	gør	

blandt	andet	med	produkter	til	et	lavere	prisniveau.	Dette	kan	dog	resultere	i,	at	de	til	dels	undergra-

ver	deres	 egent	 segment.	Men	på	den	positive	 side	 gør	dette	 tiltag	dem	mere	 tilpasningsdygtige	 for	

tider	med	lavkonjunktur.		

	

Partnerskaber	med	andre	udbydere	så	som	LG,	er	et	andet	nyere	tiltag	som	Bang	&	Olufsen	er	begyndt	

at	 praktisere.	 Målet	 er	 derigennem,	 at	 udvide	 deres	 viden	 og	 forhåbentligt	 skabe	 stordriftsfordele,	

hvilket	gerne	skal	sænke	deres	produktionsomkostninger	på	sigt.	Dette	danner	et	bedre	grundlag	for	

deres	indtjeningsmuligheder.		

	

Jeg	vurdere,	at	deres	strategi	har	skabt	et	solidt	grundlag	 for	deres	 fremtid.	Det	har	 ikke	været	pro-

blemfrit	og	der	er	stadig	udfordringer	som	skal	tages	op.	Men	der	er	blevet	ryddet	op	og	Bang	&	Oluf-

sen	står	nu	tilbage	med	et	bedre	udgangspunkt,	som	er	mere	egnet	til	forandringer.	
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Kapitel	1.0	Indledende	kapitel		
Med	dette	afsnit	ønsker	jeg	indledningsvist	at	fortælle	om	den	valgte	virksomhed	Bang	&	Olufsen.	Jeg	

vil	undersøge	deres	kerneforretning,	hvad	deres	forretningsområder	og	produkter	er,	samt	deres	stra-

tegi.	Formålet	med	denne	gennemgang	har	ikke	til	hensigt	at	være	dybdeanalyserende,	men	er	blot	et	

lille	indblik	i	den	valgte	virksomhed.	

	

	

1.1	Kort	om	Bang	&	Olufsen	 	

Bang	&	Olufsen	A/S	er	en	børsnoteret	virksomhed	med	over	90	år	på	bagen.	Virksomheden	fremstiller	

en	 lang	række	enestående	 fjernsyn	og	musiksystemer,	højttalere,	 telefoner	og	andre	multimediepro-

dukter.	Produkterne	er	”som	ingen	andres”,	 jævnfør	Bang	&	Olufsen	selv.1	De	kombinerer	 innovative	

teknologier	med	elegant	design	og	forbindes	med	kvalitet	og	prestige	–	en	luksusgode.		

	

Deres	forretningsområde	er	i	dag	indsnævret	til	Business-to-Consumer	(B2C),	efter	de	i	slutningen	af	

regnskabsåret	2014/15	valgte	at	aktiviteten	omkring	Automotive	og	ICEpower2	skulle	ophøre.	Fraval-

get	af	denne	aktivitet	er	sket	som	et	led	i	fokuseringen	på	den	centrale	forbrugerforretning,	baseret	på	

to	segmenter.3	

	

Bang	&	Olufsens	 to	 eksisterende	 segmenter	 gælder	produkterne	benævnt	 audio-	 og	 videoprodukter	

(fremadrettet	omtalt	som	AV)	og	subbrandet	B&O	Play.	B&O	Play	blev	lanceret	som	et	led	i	en	ny	stra-

tegi,	ved	udgangen	af	regnskabsåret	2011/12.	Forskellen	på	de	to	segmenter	er	forhandlersted	kom-

bineret	med	tilgængelige	produktsortiment:	

	

! B&O	Play,	hvor	produktlinjen	bland	andet	omfatter	hovedtelefoner	og	bærbare	lydsystemer,	sæl-

ges	i	alle	700	Bang	&	Olufsen	butikker	i	flere	end	70	lande	verden	over,	men	også	af	andre	udvalgte	

distributører	og	via	onlinebutikker.	Med	B&O	Play	har	de	flyttet	deres	produktsortiment	fra	kun	at	

være	anvendeligt	i	hjemmet,	til	også	at	kunne	anvendes	når	man	er	på	farten.	Herudover	er	disse	

produkter	også	mere	tilgængelige	for	en	bredere	målgruppe,	da	priserne	ikke	er	helt	så	ekstrava-

gante,	som	ved	størstedelen	af	AV	produkterne.		

																																								 																					
1	http://www.bang-olufsen.com/da/collection	
2	Automotive:	udvikling,	produktion	og	salg	af	lydsystemer	til	biler	i	det	øvre	segment	og	ICEpower	er	udvikling,							
			produktion	og	salg	af	kompakte,	digitale	forstærkerenheder.		
3	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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! AV	sælges	eksklusivt	 i	Bang	&	Olufsens	700	egne	butikker	og	 ikke	andre	steder.	 I	disse	butikker	

forhandles	lydsystemer	og	TV,	samt	hovedtelefoner	og	bærebare	lydsystemer	kun	af	eget	mærke.	

Det	er	dette	segment	som	var	grundstenene	tilbage	da	det	hele	startede	i	Struer.	

	

De	to	grundlæggere,	Peter	Bang	og	Svend	Olufsen	var	to	ingeniører,	som	med	tiden	har	skabt	et	brand	

på	baggrund	af	godt	håndværk,	kombineret	med	højteknologisk	forskning	og	udvikling.	Jævnfør	Bang	

&	Olufsen	selv,	betragtes	brandet	som	værende	på	forkant	med	teknologien	indenfor	lyd	og	billede	til	

hjemmet	og	på	farten	-	produkterne	er	indbegrebet	af	den	optimale	medieoplevelse.4		

	

Et	af	deres	seneste	skud	på	stammen,	BEOLAB	90,	understøtter	denne	antagelse.	Her	er	der	tale	om	et	

lydsystem,	som	de	selv	siger,	ikke	er	for	alle,	men	som	vil	være	det	helt	rigtige	for	nogen	–	de	som	kun	

forlanger	det	bedste.		

	

Dette	må	til	dels	skyldes	den	ekstravagante	pris	på	250.000	kr.	for	bare	én	højtaler,	hvilket	jo	naturlig-

vis	begrænser	sig	til	”det	øverste	niveau”	i	kundesegmentet.	Men	spændende	er	det	dog	også,	at	tage	et	

kig	på	denne	kreation	på	deres	hjemmeside,	hvor	processen	omkring	design	og	produktionen,	som	tog	

tre	år,	illustreres	kort	gennem	en	video.	5			

	

Overstående	eksempel	viser	tydeligt	det	store	spænd	i	prisniveauet	fra	999	kr.	 for	et	par	høretelefo-

ner,	og	op	til	en	kvart	million	for	en	enkelt	aktiv	højtaler.	Dette	skaber	et	grundlag	for	en	bred	målgru-

pe,	som	kun	er	blevet	bredere	med	introduktionen	af	B&O	Play	produkterne.		

	

Bang	&	Olufsen	fremstiller	dele	af	deres	eget	produktsortiment,	men	samarbejder	også	med	forskellige	

andre	virksomheder,	såsom	HP	computer.	Her	er	samarbejdet	etableret	ved	at	Bang	&	Olufsen	over-

drager	deres	ekspertise	indenfor	lyd	til	HP,	således	at	deres	bruger	her	igennem	kan	få	en	bedre	ople-

velse.		

	

Ydermere	har	de	blandt	andet	også	et	samarbejde	med	den	berømte	danske	modedesigner	Stine	Goya,	

som	har	været	med	til	at	vælge	en	række	farver	til	nogle	produkter,	samt	udskiftelige	front	covers	til	

disse.	 Med	 sådanne	 samarbejder,	 mener	 jeg,	 at	 Bang	 &	 Olufsen	 forsøger	 at	 skabe	 opmærksomhed	

blandt	 de	 personer	 som	 finder	 denne	modedesigner,	 eller	 det	 brand,	 troværdigt.	 Formålet	 har	 også	

været	at	gøre	produkterne	mere	alsidige	i	forhold	til	boligindretning.		

																																								 																					
4	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
5	http://www.bang-olufsen.com/da/collection/speakers/beolab-90	
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Deres	kernekompetencer	er	lyd	og	akustik,	konceptudvikling,	design,	systemintegration	og	godt	hånd-

værk.	Disse	kompetencer	er	opbygget	gennem	erfaring,	praksis,	udvikling	og	samarbejde	med	ekster-

ne	partnere.6	Når	man	finkæmmer	deres	brand	er	det	helt	sikkert	deres	innovative	udviklingsmomen-

tum	koblet	med	kvalitet	og	design,	som	Bang	&	Olufsen	har	slået	sig	fast	på	markedet	med,	som	deres	

særpræg	/unikke	kapabiliteter.		

	

I	august	2011	lancerede	Bang	&	Olufsen	en	ny	femårig	strategiplan:	Leaner,	Faster,	Stronger,	som	in-

deholder	seks	must-win	battles:7	

1. Øget	fokus	på	lyd	og	akustik	og	yderligere	styrkelse	af	segmentet	Automotive	

2. Lancering	af	ny	produktkategori	og	udvidelse	af	distributionen	gennem	komplementære	salgska-

naler	

3. Optimere	distributionen	

4. Vokse	på	BRIK-markeder8	

5. R&D	transition	–	udnyttelse	af	partnere	inden	for	audio-video	udvikling	og	indkøb	

6. Hurtigere	og	enklere	eksekvering	

	

Disse	kampe	eller	delmål	om	man	vil,		har	der	været	fokus	på	frem	mod	regnskabsåret	2014/15.	Nogle	

er	dem	er	afsluttet	og	videreføres	derfor	ikke	ind	i	fase	2,	andre	arbejdes	der	fortsat	med.		

	

De	strategiske	fokusområder	i	fase	2	af	strategien	er:	9	

1. Skabe	virkelig	unikke	Bang	&	Olufsens	butiksoplevelser	

2. Fortsætte	med	at	bygge	”sound	as	our	hero”	

3. Gøre	TV	til	en	vækstmotor	for	forretningen	

4. Udnytte	B2B-potentialet	hos	AV-produkterne	og	–løsningerne	

5. Sætte	mere	fart	på	B&O	Play	gennem	et	stigende	antal	produktlanceringer	og	udvidet	distribution	

6. Fortsætte	vækstmomentum	i	Automotive	

	

Ovenstående	viser	udgangspunktet	for	hvor	virksomheden	strategisk	befinder	sig	i	dag.	Hvad	disse	6	

must-win	battles,	samt	de	6	fokusområder	betyder	for	virksomheden	og	dens	fremtid,	vil	blive	præsen-

teret	og	drøftet	nærmere	i	efterfølgende	kapitel	2	og	4.	

	

																																								 																					
6	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
7	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2011/12	
8	Jævnfør	årsrapport	2014/15	inkludere	BRIK	Brasilien,	Rusland,	Indien,	Kina,	Taiwan,	Hong	Kong	og	Korea	
9	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2013/14		
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Bang	&	Olufsen	har	ikke	leveret	tilfredsstillende	resultater	siden	finanskrisen,	hvor	resultatet	var	ne-

gativt	 med	 383	 millioner	 kroner	 bare	 det	 første	 år	 (2008/09).	 Til	 sammenligning	 var	 resultatet	 i	

2006/07	 373	millioner	 kroner.	 Siden	 finanskrisens	 start,	 er	 det	 gået	 lidt	 op	 og	 ned	 igen.	10	Den	 nye	

strategi	har	helt	sikkert	haft	en	indflydelse	på	dette,	da	det	ikke	er	omkostningsfrit,	at	opbygge	et	for-

nyet	 fundament,	 som	 formålet	var	med	 første	 fase.	Nu	er	Bang	&	Olufsen	kun	 lige	bevæget	 sig	 ind	 i	

anden	fase	og	kun	fremtiden	kan	vise	hvad	dette	kommer	til	at	betyde	for	bundresultatet.	

	

Siden	 jeg	 påbegyndte	 dette	 afgangsprojekt	 er	 der	 sket	 ufatteligt	meget	 omkring	Bang	&	Olufsen.	 På	

daværende	tidspunkt	var	der	tale	om	en	mulig	offentliggørelse	af	et	købstilbud,	på	hele	eller	dele	af	en	

udstedte	 aktiekapital	 i	 Bang	&	Olufsen.	Hvem	den	mulige	 køber	 kunne	 være	 var	 ikke	 kommet	 frem	

endnu.	Så	sent	som	i	en	ny	selskabsmeddelelse	af	18.	marts	2016,	nævnes	det	afsluttende	at	der	stadig	

er	dialog	med	én	potentiel	byder,	hvorom	usikkerheden	fastholdes.11		

	

Selskabets	nuværende	markedsværdi	er	på	omkring	3	milliarder	kroner,	hvor	en	vurdering	af	Danske	

Bank	pr.	27.	november	2015	lyder	på	mindst	4,3	milliarder	kroner	eller	100	kroner	per	aktie.12	Det	er	

noget	af	et	spænd	der	er	til	forhandling,	hvis	det	rent	faktisk	forholder	sig	sådan,	under	udarbejdelsen	

af	et	købstilbud.		

	

	

Jeg	har	valgt	ikke	at	tage	dette	forløb	ud	af	mit	afgangsprojekt	da	jeg	mener,	at	det	er	yderest	relevant	

og	bevidner	den	forandringssituation,	som	er	højaktuel	i	forhold	til	Bang	&	Olufsen.	Afsluttende	i	pro-

jektet	vil	der	være	udarbejdet	et	efterskrift,	hvori	jeg	opdaterer	dette	forløb	omkring	afleveringstids-

punktet.	

 

 

1.2	Problemidentifikation		

Efter	denne	indledende	introduktion	af	Bang	&	Olufsen,	er	det	nu	blevet	tid	til	at	belyse	den	problem-

baggrund	som	jeg	vurderer	der	eksisterer	og	som	jeg	ønsker	at	analysere.	I	denne	sammenhæng	vil	jeg	

udpege	de	områder	i	virksomheden,	som	jeg	finder	relevant	at	undersøge	nærmere	i	forbindelse	med	

min	strategiske	analyse	af	virksomheden	Bang	&	Olufsen.	

																																								 																					
10	Bang	&	Olufsens	årsrapporter	for	de	sidste	10	år	
11	Selskabsmeddeles	nr.	15.09,	18.	marts	2016	
12	http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/11/27/bo-danske-koeber-boer-betale-mindst-43-milliarder-
kroner/13265419	
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Formålet	med	problemstillingen	er	at	belyse	den	overordnede	årsag	til	at	analysen	udarbejdes	–	hvad	

er	problemet?	I	og	med	at	Bang	&	Olufsen	er	en	børsnoteret	virksomhed,	er	udfordringer	som	resulte-

rer	i	et	utilfredsstillende	resultat,	ikke	kun	et	problem	for	virksomheden,	men	også	for	dens	aktionæ-

rer.			

	

1.2.1	Problemstilling	

Emnet	i	dette	afgangsprojekt	behandler	faget	strategisk	ledelse,	som	bliver	koblet	med	virksomheden	

Bang	&	Olufsen.	Jeg	finder	denne	kombination	spændende,	fordi	en	virksomheds	eksistensgrundlag	og	

fremtidige	overlevelse,	efter	min	mening,	hovedsagligt	tager	udgangspunkt	i	strategisk	planlægning	og	

udførsel.	 En	 stærk	 strategi	 skaber	 en	 unik	 og	 værdifuld	 position	med	 et	 anderledes	 sæt	 aktiviteter,	

spørgsmålet	er	om	deres	nye	strategi	Leaner,	Faster,	Stronger	kan	leve	op	til	denne	hypotese.	

	

Bestyrelsesformand	Ole	Andersen	udtalte	i	december	2014,	at	Bang	&	Olufsen	kan	være	genstand	for	

et	muligt	opkøb	i	 fremtiden.	I	samme	udtalelse	sagde	han	også	at	der	er	to	ting,	som	har	været	virk-

somhedens	helt	store	udfordring:	Ledelsen	i	virksomheden	er	selv	i	tvivl	om	”de	har	for	mange	ben”	og	

om	de	overhovedet	har	størrelsen	til	at	producere	lønsomt.13	

	

Bang	&	Olufsen	har	siden	finanskrisen	lidt	økonomiske	hårde	tab.	Dette	kan	blandt	andet	både	skyldes	

ændret	forbrugervaner	grundet	krisen,	men	der	må	undervejs,	for	den	ellers	erfarne	virksomhed,	også	

have	været	 truffet	nogle	uhensigtsmæssige	strategiske	valg.	For	hver	gang	de	vælger	noget	 til,	 så	er	

der	også	valgt	noget	andet	fra.		

	

Udviklingen	 i	deres	økonomien	er	således	både	påvirket	af	 interne	ressourcer	og	kompetencer,	men	

også	omverdensfaktorer	som	virksomheden	ikke	selv	er	herre	over,	men	som	de	kun	kan	tilpasse	sig	

efter.	Måske	de	ikke	har	været	tilpasnings-	og	forandringsdygtige	nok,	i	forbindelse	med	de	påvirknin-

ger	som	omverdenen	skaber	for	virksomheden?		

	

Alternativt	er	der	ikke	taget	tidsmæssige	korrekte	beslutninger	–	Bang	&	Olufsen	har	måske	ladet	”stå	

til”	for	længe	og	ikke	udnyttet	deres	ressourcer	og	kompetencer	til	deres	fulde.	Ved	fuld	udnyttelse	af	

ressourcer	og	kompetencer,	burde	dette	ellers	resultere	i	en	opnået	vedvarende	konkurrencefordel.		

	

	
																																								 																					
13http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/296554/ole_andersen_aabner_for_salg_af_bang_olufsen.html	
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Det	er	min	vurdering,	 at	Bang	&	Olufsen	er	et	prestigefyldt	og	anerkendt	brand	blandt	 forbrugerne.	

Men	dette	skaber	på	nuværende	tidspunkt	ikke	værdi	nok	på	bundlinjen,	hvilket	i	sidste	ende	må	være	

et	resultat	af	for	lav	efterspørgsel.	Jeg	ønsker,	at	analysere	deres	kernekompetencer,	samt	at	vurdere	

deres	værdi	for	virksomheden.		

	

For	Bang	&	Olufsen	lader	det	til	at	være	et	problem,	at	forbrugeren	gerne	vil	eje	nogle	af	deres	design-	

og	 kvalitets	 produkter,	men	 generelt	 har	 prisniveauet	 været	 for	 højt,	 hvilket	 har	 indskrænket	mål-

gruppen.	 En	 snæver	 målgruppe	 kombineret	 med	 et	 produkt	 som	 ikke	 henvender	 sig,	 i	 hvert	 faldt	

prismæssigt,	til	hele	markedet	må	altså	være	en	udfordring	for	virksomheden.		

	

Spørgsmålet	er	om	den	nye	strategi	retter	op	på	dette,	og	om	det	alternativt	skaber	nye	udfordringer.	

Jeg	vil	vurdere	hvilken	type	konkurrence-	og	 	vækststrategi	de	 forfølger,	 for	at	vurdere	 fordelene	og	

styrkerne	i	disse,	for	deres	position	i	markedet.	

	

Hertil	 finder	 jeg	 det	 også	 centralt	 at	 undersøge	 konkurrenceintensiteten	 i	markedet,	 for	 at	 vurdere	

Bang	&	Olufsen	position	i	industrien.	Spørgsmålet	er	om	de	står	stærkt	nok	i	forhold	til	deres	konkur-

renter?			

	

1.2.2	Problemformulering	

Bang	&	Olufsen	er	økonomisk	udfordret	i	og	med	at	de	ikke	har	leveret	tilfredsstillende	resultater	si-

den	2006/07.	Hvordan	de	vil	arbejde	sig	væk	fra	denne	tilstand,	finder	jeg	interessant.	Dette	er	afgø-

rende	for	selve	virksomheden,	men	også	for	dens	aktionærer.		

	

Det	undre	mig,	hvordan	det	kan	være	at,	en	ellers	anerkendt	virksomhed,	kæmper	for	sin	fremtidige	

overlevelse.	Dette	 vil	 jeg	 undersøge	 gennem	en	 strategisk	 analyse,	 hvor	der	 både	 vil	 blive	 taget	 ud-

gangspunkt	i	påvirkninger	udenfor	virksomheden,	samt	internt.		

	

Analysen	vil	være	baseret	på	faglæren	i	Exploring	Strategy	og	dennes	tre	betragtningsområder;	positi-

on,	valg	og	handling.14	Ved	hjælp	af	denne	vil	jeg	undersøge	og	vurdere	virksomhedens	fremtidsudsig-

ter.		

																																								 																					
14	Lærebog:	Exploring	Strategy,	10.	udgave,	af	Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	&	Regnér,	Pearson		
					Education	2014	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 7	

1.2.3	Undersøgelsesspørgsmål	

Sikre	Bang	&	Olufsens	nuværende	strategi	deres	fremtidige	overlevelse?	

	

! Hvilke	styrker	har	Bang	&	Olufsen	på	nuværende	tidspunkt?	

! Hvilken	betydning	kan	B&O	Play	få	for	virksomheden?		

! Hvad	kan	årsagen	være	til	Bang	&	Olufsens	negative	resultater	og	dermed	usikre	fremtidige		
overlevelse?		

	

	

	

	

Udgangspunktet	for	afgangsprojektet	er	hermed	en	praktisk	problemstilling,	med	et	konkret	undersø-

gelsesobjekt:	Bang	&	Olufsen	A/S.	Grunden	til	at	jeg	har	valgt	at	udarbejde	et	projekt	med	afsæt	i	den-

ne	problemformulering	er,	at	jeg	altid	har	haft	en	personlig	interesse	for	deres	produkter.	Det	er	efter	

min	mening	dem,	som	producerer	noget	af	det	flotteste	design	indenfor	især	lyd,	men	også	TV.	

	

Bang	&	Olufsen	må	med	sikkerhed	have	fortolket	den	hypotese,	at	når	det	kommer	til	eksempelvis	lyd	

til	hjemmet,	så	er	det	nok	mest	manden	i	forholdet	der	mest	sætter	pris	på	den	faktiske	lyd.	Hvorimod	

kvinden	vil	sætte	større	pris	på	at	det	samtidigt	ser	pænt	ud	og	passer	til	indretningen	i	hjemmet.	Jeg	

generaliserer	nok	en	smule	her	–	men	er	sikker	på	at	denne	formodning	holder	stik	i	grove	træk	blandt	

de	fleste	par	og	at	det	er	dette	som	har	gjort	deres	produkter	eftertragtede.	

	

	

1.3	Model-	og	metodevalg	

Jeg	vil	nu	opstille	den	 fremgangsmåde	som	afgangsprojektet	kommer	til	at	være	bygget	op	omkring.	

Formålet	med	dette,	er	at	skabe	et	overordnet	overblik	over	hele	projektet,	ud	fra	hvordan	kapitlerne	

er	inddelt.	Der	vil	nedenfor	blive	gennemgået	en	kort	introduktion	til	hvert	kapitel.	Denne	metode	skal	

danne	udgangspunkt	for	den	systematiske	måde	hvormed	jeg	ønsker	at	undersøge	virkeligheden.		

Jeg	har	udarbejdet	en	figur	over	forløbet	i	afgangsprojektet.	Kapitel	1,	som	vi	er	godt	i	gang	med,	inde-

holder	den	indledende	præsentation	og	problemstilling.	Når	vi	bevæger	os	over	i	kapitel	2-4	går	vi	ind	

i	den	analyserende	del	 af	 afgangsprojektet.	Der	 rundes	af	med	kapitel	5	og	6,	hvor	 jeg	vil	 reflektere	

over	den	analyserende	del	og	komme	med	min	endelige	konklusion	på	problemformuleringen.		
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Figur 1: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet:     

1.0 
 

2.0 
 

3.0 
Indledende kapitel " Virksomhedspræsentation " Teoretisk gennemgang 

1.1 Kort om Bang & Olufsen   2.1 Historien og strategisk position   3.1 Exploring Strategy 

1.2 Problemidentifikation   2.2 Ejerforhold og ledelsen   3.2 Position 

1.3 Model- og metodevalg   2.3 Markeder, kunder og produkter   3.3 Valg 

1.4 Afgrænsning   2.4 Salgskanaler   3.4 Handling 

    2.5 Økonomi   3.5 Opsamling 

    2.6 Delkonklusion   3.6 Delkonklusion 

        # 

6.0 
 

5.0 
 

4.0 
Konklusion $ Perspektivering $ Strategisk analyse 

6.1 Konklusion   5.1 Handling   4.1 Definition af industrien 

6.2 Kvalitetsvurdering   5.2 Perspektivering og løsningsforslag   4.2 Position 

6.3 Efterskrift       4.3 Valg 

        4.4 SWOT, delkonklusion 

        4.5 Exploring Strategy 

Kilde: Egen tilvirkning         
	

	

Denne	illustrering	over	kapitlerne	vil	gå	igen	i	starten	af	hvert	kapitel,	for	at	vise	hvor	i	processen	jeg	

er	kommet	til,	dog	i	en	forenklet	udgave	(figur	2).		

	

I	kapitel	1	er	Bang	&	Olufsen	indledningsvist	blevet	introduceret,	samt	hvilke	bevæggrunde	der	er	for	

denne	strategiske	analyse.	Derefter	er	problemstillingen,	med	 tilhørende	problemformulering	blevet	

berørt,	og	kapitlet	afsluttes	med	en	afgrænsning	i	afgangsprojektet.		

	

I	kapitel	2	vil	jeg	gå	dybere	ned	i	historien	bag	virksomheden,	som	danner	genstandsfelt	for	undersø-

gelsen.	Denne	indsamlede	information,	gennem	artikler	og	årsrapporter	fra	Bang	og	Olufsen,	bliver	det	

data	som	anskueliggør	virkeligheden	for	virksomheden.	Det	bliver	dette	udgangspunktet,	hvorfra	min	

viden	udspringer	for	min	for	analyse.		

	

Med	en	historisk	gennemgang	vil	 jeg	anskueliggøre,	hvilke	hændelser/valg	Bang	&	Olufsen	har	gen-

nemlevet,	som	jeg	finder	relevant	i	forhold	til	deres	nuværende	strategi	og	position.	Det	er	disse,	som	

blandt	andet	er	årsagen	til	den	situation,	som	Bang	&	Olufsen	befinder	sig	 i	 i	dag	 -	en	situation	som	

formentlig	ikke	er	deres	ønskeposition.		(erfaring	og	antagelser)	
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I	kapitel	3	vil	jeg	præcisere	de	teorier,	som	jeg	finder	brugbare	for	min	analyse,	ud	fra	udvalgte	dele	af	

The	Exploring	Strategy	models	3	betragtningsområder;	position,	 valg	og	handling.15	Det	 er	med	disse	

teorier,	 samt	modeller	hvormed	 jeg	vil	bearbejde	det	 indsamlede	data	om	Bang	&	Olufsen.	Formålet	

med	at	anvende	de	udvalgte	teorier	er,	at	etablere	en	bedre	forståelse	af	/forklaring	på	min	problem-

stilling	igennem	dem.	Jeg	anvender	altså	eksisterende	teorier	til	at	skabe	indsigt	i	Bang	&	Olufsen.		

	

For	at	kunne	undersøge	og	analysere	problemstillingen	 i	 afgangsprojektet,	 vil	 jeg	anvende	nedenfor	

nævnte		teorier.	Det	er	disse	som	vil	blive	gennemgået	i	kapitel	3:	

	

1. Strategiske	kapabiliteter,	samt	VRIO	
2. PESTEL	
3. Porter’s	Five	Forces	
4. Porters	generiske	konkurrencestrategier	
5. Ansoff’s	vækststrategier	
6. SWOT:	Styrker,	svagheder,	muligheder	og	trusler.	
7. 	De	4	liner:	design,	erfaring,	varietet	(idé)	og	diskurs		
8. 	Evalueringskriterierne:	Suitability,	Acceptability	and	Feasibility	
9. TOWS	
	

Nummer	1-7	vil	indgå	i	den	strategiske	analyse	i	kapitel	4,	mens	nummer	8-9	vil	indgå	i	kapitel	5,	som	

et	led	i	den	perspektiverende	del	af	projektet.	Dette	giver	bedste	mening	da	de	to	sidstnævnte	er	af	

evaluerende	form.			

	

I	kapitel	4	vil	afgangsprojektet	bevæge	sig	over	i	den	analyserende	del,	hvor	jeg	vil	gå	i	dybden	med	

det	forudgående	undersøgte.	Jeg	vil	behandle	det	erfarede	om	Bang	&	Olufsen	i	kapitel	2	og	sammen-

holde	dette	med	det	teoretiske	grundlag	som	er	skabt	i	kapitel	3.	Dette	for	at	udarbejde	den	egentlige	

strategiske	analyse.	Gennem	denne	vil	jeg	forsøge	at	tolke	og	forstå	deres	strategi	i	forhold	til	at	kunne	

vurdere	deres	fremtidige	overlevelse.		

	

Kapitlet	vil	blive	afsluttet	med	en	opsamlende	SWOT-analyse,	samt	anvendelse	af	Exploring	Strategys	

fire	linser.	De	fire	linser	vil	jeg	bruge	til	at	skabe	større	indsigt	i	Bang	&	Olufsen	nuværende	strategiske	

planlægning	og	udførsel.	

	

	

																																								 																					
15	Exploring	Strategy,	10.	udgave,	af	Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	&	Regnér,	Pearson	Education	2014	
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I	kapitel	 5	vil	 jeg	komme	med	et	 løsningsforslag	til	Bang	&	Olufsen	ud	fra	en	perspektivering	af	det	

erfarede	gennem	min	analyse.	Jeg	vil	bidrage	med	min	vurdering	af,	hvilke	strategiske	tiltag	der	på	sigt		

kan	 sikre	 virksomheden	 bedst	muligt.	 Til	 evaluering	 af	 Bang	&	Olufsens	 fremtidsudsigter,	 ud	 fra	 et	

strategisk	perspektiv,	vil	jeg	anvende	de	tre	evalueringskriterier;	Suitability,	Acceptability,	Feasibility.		

	

Kapitel	6	vil	indeholde	en	overordnet	konklusion	på	den	strategiske	analyse.	Formålet	med	denne	er	

at	få	besvaret	min	problemformulering	med	tilhørende	undersøgelsesspørgsmål.	Det	vil	her	afklares,	

hvad	jeg	mener	fremtidsudsigterne	er	for	virksomheden	Bang	&	Olufsen	A/S.		

	

Herudover	vil	jeg	også	lave	en	kvalitetsvurdering	af	mit	arbejde	med	afgangsprojektet.	Denne	vil	om-

handle	hvordan	jeg	har	indsamlet	datamateriale,	samt	pålideligheden	af	dette.	Afslutningsvist	vil	der	

indgå	det	tidligere	omtalte	efterskrift	om	processen	omkring	det	mulige	købstilbud,	der	i	mellemtiden	

efter	største	delen	af	mit	afgangsprojekt	var	udarbejdet,	gik	i	vasken.			

 

 

1.4	Afgrænsning	

I	dette	afsnit	vil	jeg	komme	ind	på	hvad	der	i	afgangsprojektet	vil	blive	afgrænset	til	og	fra.	Dette	gør	

jeg	for	at	skabe	klarhed	omkring	hvad	jeg	finder	relevant	for	afgangsprojektet.	

	

Datamateriale	der	vil	danne	fundament	for	mit	projekt,	er	afgrænset	til	lærebogen	Exploring	Strategy,	

10.	udgave,	af	 Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	&	Regnér,	Pearson	Education	2014,	 samt	elek-

tronisk	udleveret	undervisningsmateriale	i	Learn16,	i	forbindelse	med	faget	strategisk	ledelse.		

	

Indsamlede	artikler	decideret	omhandlende	Bang	&	Olufsen	 fra	diverse	 tidsskrifter	offentliggjort	 før	

22.03.2016	vil	også	blive	anvendt.	Hertil	vil	jeg	supplere	med	materiale	fra	deres	hjemmeside,	herun-

der	årsregnskab	og	selskabsmeddelelser.	Der	vil	 i	afgangsprojektet	også	 indgå	artikler	som	er	nyere	

end	22.03.2016,	men	disse	vil	blive	brugt	til	at	belyse	omverdensfaktorer.		

	

Grunden	til	datomæssige	afgrænsning	er,	at	der	kort	tid	efter,	den	22.03.2016	blev	offentliggjort	hvem	

den	mulige	køber	af	Bang	&	Olufsen	er.17	Bang	&	Olufsen	understreger	også	selv	usikkerheden	om	det	

																																								 																					
16	https://learn.cbs.dk/course/view.php?id=17576	
17	http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-
notifications/Announcement%20Sparkle%20Roll%20Group%20Limited%2022%20March%202016.pdf	
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overhovedet	 bliver	 til	 noget	 i	 deres	 foreløbige	 kvartalsrapport,	 Q3	 2015/16.18	Sidenhen	 er	 dialogen	

endda	ophørt.	 Som	nævnt	 i	 indledningen	har	 jeg	bibeholdt	dette	mit	 afgangsprojekt,	 trods	at	 jeg	nu	

ved	at	det	gik	i	vasken.			

	

The	Exploring	Strategy	model	 betragtningsmåder;	 position,	 valg	 og	handling,	 indeholder	 alle	 4-5	un-

derelementer.	Det	er	på	ingen	måde	muligt	for	mig	at	komme	omkring	alle	disse,	men	jeg	vil	udvælge	

de	teorier,	samt	modeller	som	jeg	finder	mest	anvendelig	for	min	analyse	mod	svaret	på	problemfor-

muleringen.	

	

I	 den	 forbindelse	vil	 jeg	 i	 kapitel	3	hvor	 teorierne,	 samt	modellerne	gennemgås	 foretage	enkelte	 af-

grænsninger.	Dette	vil	jeg	gøre	de	steder	hvor	teorierne	analysere	områder/viden,	som	jeg	vurdere	at	

jeg	ikke	har	et	ordenligt	grundlag/relevans	for	min	samlede	analyse.	For	eksempel	vil	jeg	kun	anvende	

tre	af	Exploring	Strategys	fire	linser.	

	

Når	 man	 analyserer	 på	 de	 sidste	 års	 regnskaber	 vil	 forretningsområdet	 Business-to-business	 blive	

omtalt,	hvor	segmenterne	Automotive	og	 ICEpower	 indgår.	Disse	vil	kun	kort	blive	nævnt	 i	afgangs-

projektet,	men	 ellers	 holdes	 udenfor	 analysen,	 da	 de	 ikke	 længere	 indgår	 i	 Bang	&	Olufsens	 forret-

ningsområde	på	grund	af	frasalg.	

	

Hvad	 angår	 selve	 fremstillingen	 af	 deres	produkter	 og	 apparatet	 her	 omkring	 vil	 det	 kun	kort	 blive	

nævnt,	men	ikke	indgå	yderligere	i	analysen.	Produkterne	vil	blive	behandlet	efter	opdeling	indenfor	

forretningssegmenterne	AV	og	B&O	Play.		

	

Ved	oplysninger	anvendt	fra	Bang	&	Olufsens	årsrapporter,	vil	jeg	anvende	det	data	som	er	oplyst	an-

gående	koncernen	og	dermed	gruppen,	som	er	lokaliseret	over	hele	verden.	Når	jeg	til	gengæld	analy-

serer	 især	forbrugeradfærd,	og	hertil	kommer	med	min	vurdering,	vil	denne	være	begrænset	til	min	

viden	i	det	danske	marked.	Dette	fordi	at	jeg	finder,	at	det	er	her	jeg	har	bedst	mulighed	for	at	bidrage	

med	kvalificerede	svar.		

	

Analysen	vil	være	baseret	på	deres	nuværende	valgte	strategi,	og	dermed	de	seneste	5	regnskabsår,	

fra	2010/11	 lige	 før	den	nye	strategi	blev	 implementeret	 til	årsrapporten	2014/15.	Hovedsagligt	vil	

jeg	holde	mig	til	at	analysere	på	deres	nye	strategi	fra	august	2011.	

	

																																								 																					
18	http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/interim_reports/BO_1512_Interim%20report%20Q3_15-16_UK.pdf	
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Kapitel	2.0	Virksomhedspræsentation		
Med	 dette	 kapitel	 ønsker	 jeg	 at	 danne	 en	mere	 fyldestgørende	 forståelse	 af	 virksomheden	 Bang	 &	

Olufsen	og	hvordan	den	er	”skruet	sammen”.	 Jeg	vil	komme	omkring	emnerne	markeder,	produkter,	

kunder,	økonomi,	ledelsen,	ejerforhold	og	historien	bag	virksomheden	samt	dens	strategisk	position.		

	

Jævnfør	den	struktur,	 som	blev	præsenteret	 i	kapitel	1.2,	er	 jeg	med	dette	kapitel	kommet	 ind	 i	den	

undersøgende	del	af	afgangsprojektet,	hvor	data	i	form	af	baggrundsviden,	vil	blive	gennemgået.	Den-

ne	viden	er	afgørende	for	at	kunne	gennemføre	den	strategiske	analyse	i	kapitel	3.		

	

Figur 2: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet (forenklet udgave): 
      

Kapitel 1.0        
Indledende kapitel  " Kapitel 2.0  

Virksomhedspræs. " Kapitel 3.0          
Teoretisk gennemgang " Kapitel 4.0       

Strategisk analyse " Kapitel 5.0  
Perspektivering " Kapitel 6.0      

Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 		 		 		 		 		 		 		 		
	

2.1	Historien	og	strategisk	position	

Grundlæggelsen	 fremspirede	 i	1925,	af	de	 to	unge	 ingeniører,	 som	havde	en	 fælles	 interesse	 for	det	

nye	fænomen:	Radio.	De	to	 lydentusiasters	 første	gennembrudsprodukt	blev	dog	ikke	 indenfor	dette	

område,	men	startede	faktisk	med	en	eliminator	–	en	lysnetenhed,	som	eliminerede	behovet	for	batte-

rier.		

	

I	 løbet	af	1950’erne	blev	Bang	&	Olufsen	veletableret	på	det	danske	marked	som	”det	danske	kvali-

tetsmærke”.	Herefter,	i	løbet	af	1960’erne	da	konkurrencen	for	alvor	satte	ind,	allierede	Bang	&	Oluf-

sen	sig	med	arkitekter	og	designere,	for	både	at	satse	på	idé,	design	og	kvalitet.		

	

I	dag	er	Bang	&	Olufsen	en	kombination	af	tradition	og	innovation	–	klassisk,	men	alligevel	altid	mo-

derne!	Dette	er	hvad	der	gør	deres	produkter	 så	ekstravagante.	Der	er	 tale	om	en	virksomhed,	 som	

ikke	er	bange	for	at	promovere	sig	selv	som	altid	værende	forud	for	sin	tid,	altså	opfindere.	I	forlæn-

gelse	heraf	udtaler	de	også	i	deres	seneste	magasin	at:	

”Vi	følger	ikke	trends,	vi	skaber	dem	ved	at	finde	løsningen	på	kundens	behov,		

næsten	før	de	selv	kender	dem”.19	

																																								 																					
19	Bang	&	Olufsen	Magazine	issue	4	
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I	deres	årsrapport	definerer	de	deres	kernekompetencer	som	være	lyd	og	akustik,	kortlægning	af	bru-

geroplevelse,	konceptudvikling,	design,	systemintegration	og	godt	håndværk.20	Disse	kernekompeten-

cer	er	nogle,	som	er	udviklet	gennem	erfaring,	øvelse,	udvikling	og	samarbejde	med	eksterne	partnere.		

	

Dette	 koblet	 sammen	med	 deres	 innovative	 tankegang,	 er	 det	 som	definerer	 virksomheden	Bang	&	

Olufsen.	Gennem	et	højt	niveau	af	den	innovative	tankegang,	søger	de	hele	tiden	at	eskalere	deres	pro-

duktudvikling,	med	et	samtidigt	fortsat	fokus	på	at	beskytte	deres	brandværdi.		

	

Lysten	til	at	eksperimentere	og	ny	skabe	det	bedste,	er	det	som	fra	starten	blev	grundstenen	for	Bang	

&	Olufsens	 vision.	 Det	 som	 de	 betegner	 som	 den	 eviggyldige	 ”foretagsomhedsfantasi”,21	var	 det	 der	

dengang	inspirerede	de	to	unge	ingeniører	da	det	hele	startede	for	snart	91	år	siden.	I	dag	er	det	også	

denne	filosofi	som	lever	videre	i	Bang	&	Olufsen,	hvor	de	konstant	søger	at	finde	nye	måder	og	forbed-

ringer,	som	skal	fremme	virksomhedens	omdømme.22		

	

I	forhold	til	produktionen	der	vedrører	al	elektronisk	fremstilling	af	komponenter	til	lyd	og	video,	er	

dette	outsourcet	og	Bang	&	Olufsen	indkøber	i	stedet	delkomponenter	og	halvfabrikater	hos	underle-

verandører.	Dette	for,	at	de	selv	kan	fokusere	på	produktionen	af	de	komponenter	i	forhold	til	indfarv-

ning,	mekanisk	bearbejdning	og	overfladebehandling	af	aluminium	–	deres	kompetenceområde.		

	

Deres	nuværende	strategi,	som	blev	implementeret	i	august	2011	hedder,	som	tidligere	nævnt,	Leaner,	

Faster,	Stronger.	Hvad	Bang	&	Olufsen	mener	med	disse	tre	udtryk,	er	specificeret	gennem	6	must-win	

battles.	 (se	nedenstående)	Det	startede	som	en	 femårig	strategiplan	med	 to	 faser,	 som	skulle	bringe	

virksomheden	tilbage	til	deres	niveau	før	den	finansielle	krise.		

	

Udkastet	til	den	nye	strategi,	som	man	kan	læse	om	i	årsrapporten	2010/11,	bevidner	om	en	ny	stra-

tegi	som	indebærer	væsentlige	strategiske	forandringer,	hvis	formål	er	at	udnytte	det	som	de	kalder:	

Bang	&	Olufsens	fulde	potentiale.	De	overordnede	træk	er	at	udvikle	og	markedsføre	integrerede	au-

dio-	og	video	løsninger,	som	kan	sælges	til	 luksussegmentet.	Hermed	på	dette	tidspunkt	sagt,	at	pro-

dukterne	ikke	er	for	alle	og	enhver.		

	

	

																																								 																					
20	Bang	&	Olufsens	årsrapporten	2014/15	
21	Forstået	som	energisk	flittighed	kombineret	med	god	fantasi	
22	Bang	&	Olufsen	Magazine	issue	4	
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Denne	opfattelse	har	dog	ændret	sig	en	smule	frem	til	 i	dag,	hvor	de	har	udviklet	produktsegmentet	

B&O	Play,	 som	stadig	er	 luksuriøst.	Men	der	er	 tale	om	et	nyt	produktområde	med	et	 lavere	prisni-

veau,	som	derfor	er	mere	tilgængelige	for	en	bredere	målgruppe.	Dette	var	også	en	del	af	den	nye	stra-

tegi	for	at	kunne	vokse	sig	større.23		

	

Strategiens	første	fase,	som	strakte	sig	fra	regnskabsåret	2011/12	til	2013/14,	var	på	dette	tidspunkt	

bygget	op	omkring	6	must-win	battles:24	

	

1. Øget	fokus	på	lyd	og	akustik	og	yderligere	styrkelse	af	segmentet	Automotive.		

Målet	med	dette	er,	at	styrke	deres	kernekompetencer,	hvorigennem	de	vil	accelerere	udviklingen	

for	at	styrke	deres	markedsposition.		

	

2. Lancering	af	ny	produktkategori	(B&O	Play)	og	udvidelse	ad	distributionen	gennem	komplementære	

salgskanaler.		

Målet	med	dette	 er,	 at	 udvide	deres	produktsortiment,	 for	 at	 tiltrække	nye	kunder	 til	 brandet	 –	

kunder	af	den	digitale	generation.	Dette	vil	de	gøre	med	fokus	i	interne	ressourcer	indenfor	centra-

le	differentierede	områder	og	dermed	skabe	konkurrencemæssig	fordel.	De	nye	produkter	forven-

tes	at	blive	en	betydelig	drivkraft	for	Bang	&	Olufsen.		

	

3. Optimere	distribution.	

Formålet	med	dette	er,	gennem	omstrukturering	af	detail-netværket,	at	skabe	en	dynamisk	og	en-

gageret	 kundeoplevelse.	De	ønsker	 altså,	 at	 optimere	kundetilfredsheden	og	 loyaliteten,	 i	 et	 håb	

om	 at	 skabe	 øget	 salg	 og	 dermed	 lønsomhed	 gennem	 butikkerne.	 Ydermere	 er	målet	 med	 salg	

gennem	 komplementærer	 detailsalgskanaler,	 at	 øge	 kendskabet	 til	 Bang	 &	 Olufsen	 brandet	 og	

herved	tiltrække	nye	kunder.		

	

4. Vokse	på	BRIK-markeder.	

BRIK-markeder	betegnes	som	vækstmarkeder,	hvor	Bang	&	Olufsen	tilstræber	at	ekspandere	de-

res	aktivitet,	gennem	den	geografiske	tilpasning.	Målet	er	at	udvide	forretningen	ved	eskalering	og	

kontrol	i	nye	geografiske	markeder.		

	

	

	
																																								 																					
23	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2011/12	
24	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2011/12	og	2010/11	
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5. R&D	transition	–	udnyttelse	af	partnere	indenfor	audio-video	udvikling	og	indkøb.	

Målet	med	dette	er	i	højere	grad	at	benytte	sig	af	eksterne	ressourcer	med	henblik	på	at	øge	effek-

tiviteten	 i	produktudviklingen.	Dette	 for	at	kunne	 lancere	 flere	succesrige	produkter	og	herigen-

nem	differentiere	sig.	Det	er	en	anderledes	tilgang,	for	hvordan	en	virksomhed	kan	forny	sig	selv.	

Men	det	er	også	erkendelse	af	at	de	kan	lære	meget	af	eksterne	partnere.	Dette	vil	sandsynligvis	

medføre	væsentlige	ændringer	i	den	fremtidige	leverandørstyrke	og	fremstilling.	Ligeledes	vil	det	

også	kunne	resultere	i	en	samlet	stordriftsfordel.		

	

6. Hurtigere	og	enklere	eksekvering.	

Målet	med	dette,	er	at	opbygge	en	mere	trimmet	og	fladere	organisation,	med	henblik	på	at	gøre	

virksomheden	mere	forandringsdygtig	i	forhold	til	markedet.	Herigennem	ønsker	Bang	&	Olufsen	

at	skabe	mere	rum	til	at	fokusere	på	kunder	og	forhandlere,	i	stedet	for	at	bruge,	måske	unødven-

dig,	tid	på	en	kompliceret	organisationsstruktur.			

	

Det	er	disse	6	tiltag,	som	Bang	&	Olufsen	vurderede	som	værende	deres	bedste	udgangspunkt,	for	at	

kunne	 styrke	 deres	 position	 i	markedet.	Med	 første	 fase	 skulle	 der	 altså	 opbygges	 et	 stærkt	 funda-

ment,	som	Bang	&	Olufsen	ville	opnå	via	øget	innovation,	et	optimeret	forhandlernetværk	og	en	mere	

strømlinet	og	 lydhør	 forsyningskæde.	Herudover	har	de	har	genoplivet	deres	produktportefølje,	ved	

lanceringen	af	subbrandet	B&O	Play.	

	

De	første	tre	år	har	resulteret	i	en	reel	porteføljeindskrænkning,	ved	at	halvdelen	af	deres	forretnings-

område,	som	sådan	er	kasseret.	Automotive	og	ICEpower	(B2C)	er	valgt	fra,	dog	har	de	udvidet	deres	

eksisterende	forretningsområde	ved	lanceringen	af	B&O	Play	produkterne,	hvormed	formålet	hoved-

sagligt	er	at	tiltrække	en	yngre	målgruppe.	Med	dette	har	de	løftet	deres	niveau,	gennem	deres	innova-

tive	tilgang	-	tilgangen	er	”at	gøre	færre	ting	bedre”.25	

	

Deres	kundesegment,	indenfor	det	eksisterende	forretningsområde	B2C,	er	hermed	gjort	bredere	ved	

også	at	lancere	produkter	rettet	mod	den	yngre	målgruppe.	Det	er	ad	denne	vej	Bang	og	Olufsen	øn-

sker	at	styrke	brandets	tiltrækningskraft	og	derved	skabe	profit.	

	

Med	regnskabsåret	2014/15	gik	Bang	&	Olufsen	ind	i	anden	fase	af	den	nye	strategi,	hvor	der	er	fokus-

skifte	fra	omstrukturering,	over	til	lønsom	vækst.	Som	nævnt	i	indledningen	er	nogle	af	must-win	batt-

les	afsluttet	og	andre	føres	med	over	i	anden	fase.	

																																								 																					
25	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2013/14	
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Nu	er	produktsegmentet	blevet	forenklet	og	fornyet,	samt	hastigheden	af	produktinnovationen	er	for-

øget.	Forhandlernetværket	er	blevet	omstruktureret	for	at	sikre	færre	og	mere	lønsomme	butikker	og	

kompleksiteten	i	organisationen	er	 forenklet.	Derudover	er	der	gjort	store	bestræbelser	på	at	styrke	

den	globale	tilstedeværelse,	ved	dannelsen	af	solide	platforme	i	vækstmarkeder.	Dette	er	sket,	samti-

digt	med	at	der	er	fastholdt	en	stram	omkostningsstyring	i	hele	selskabet.		

	

De	must-win	battles	som	til	dels	videreføres	over	i	de	nye	fokusområder	er	punkterne	1,	2,	3	og	5.	De	

strategiske	fokusområder	i	anden	fase	af	strategien	er:	26	

	

1. Skabe	virkelig	unikke	Bang	&	Olufsens	butiksoplevelser.	

At	tiltrække	og	fastholde	kunder	og	skabe	loyalitet	er	alt	afgørende.		

	

2. Fortsætte	med	at	bygge	”sound	as	our	hero”.	

Fokus	på	deres	kernekompetencer	lyd	og	akustik	fastholdes.		

	

3. Gøre	TV	til	en	vækstmotor	for	forretningen.	

Målet	er	at	producere	et	tv-sortiment	til	lavere	priser,	i	samarbejde	med	teknologiske	partnerska-

ber,	 for	 at	 skabe	højere	 volumen	på	dette	område.	TV-forretningen	er	 vigtig	 for	Bang	&	Olufsen	

fremtidige	succes.		

	

4. Udnytte	B2B-potentialet	hos	AV-produkterne	og	–løsningerne.	

Målet	 er,	 at	 skabe	 fremgang	 indenfor	 hotelbranchen	 og	 kommercielle	 projekter	 (high-end	 ejen-

domsprojekter),	hvor	Bang	&	Olufsen	produkterne	vil	passe	godt	ind.		

	

5. Sætte	mere	fart	på	B&O	Play	gennem	et	stigende	antal	produktlanceringer	og	udvidet	distribution.	

På	nuværende	tidspunkt	har	subbrandet	B&O	Play	vist	stor	evne	til	at	tiltrække	nye	og	yngre	kun-

der,	og	denne	tendens	vil	Bang	&	Olufsen	gerne	fortsætte	ved	lancering	af	endnu	flere	produkter,	

blandt	andet	med	nye	kategorier.	Salg	gemme	tredjepartsforhandlere,	skal	udvide	kundskaben	til	

deres	billigere	produkter	blandt	forbrugerne.	

	

6. Fortsætte	vækstmomentum	i	Automotive	

Fokus	vil	være	eksisterende	partnere,	mens	nye	partnere	kun	vil	blive	undersøgt	nøje.	

	

																																								 																					
26	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2013/14		
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Der	indgår	ikke	en	opsummerende	opstilling	af	de	6	fokusområder	i	årsrapporten	2014/15,	som	der	

tidligere	er	udført	-	måske	fordi	der	er	sket	store	forandringer	i	Bang	&	Olufsen,	hvilket	har	resulteret	i	

at	nogle	af	fokusområderne	ikke	længere	er	relevante.	Dette	gælder	punkt	4	og	6.			

	

Så	allerede	bare	et	regnskabsår	senere	end	disse	 fokusområder	 fik	sin	entré	 i	strategien,	er	der	sket	

væsentlige	ændringer.	For	eksempel	er	Automotive	forretningssegmentet	(B2B)	nu	overgået	til	at	væ-

re	 et	 licenspartnerskab	med	Harman	 International	 Industries,	 som	er	 en	 amerikansk	højtalerprodu-

cent.	Målet	med	denne	og	andre	licensaftaler	som	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	realisere,	er	at	skabe	kom-

plementære	kategorier,	som	skal	understøtte	den	langsigtede	brandværdi.	Dog	uden	lige	så	stor	risiko	

som	hvis	forretningssegmentet	var	ejet	af	Bang	&	Olufsen.		

	

På	 nuværende	 tidspunkt	 er	 forretningsområdet	 i	 Bang	 &	 Olufsen	 B2C.	 Og	 det	 fremadrettede	 fokus	

ligger	i	at	bygge	de	to	produktsegmenter	AV	og	B&O	Play	fornuftigt	op.27		

	

	

2.2	Ejerforhold	og	ledelsen	

I	1977	blev	Bang	&	Olufsen	børsnoteret,	hvorved	selskabets	aktiekapital	 frit	kan	handles	på	børsen.	

Aktiekapitalen	udgør	 den	 værdi,	 som	ejerne	har	 indskudt	 i	 aktieselskabet,	 både	 i	 form	af	 kontanter	

eller	 fast	 ejendom	og	 lignende.	Aktierne	kan	købes	 af	 investorer,	 der	 ønsker	 at	 tilkøbe	 sig	 en	del	 af	

virksomheden	med	henblik	på	at	opnå	et	afkast	af	investeringen	senere	hen.		De	solgte	aktier	bruges	til	

finansiering	af	virksomheden.		

	

At	 være	børsnoteret	 stiller	også	krav	om	at	 følge	 ”Anbefalingerne	 for	 god	 selskabsledelse”28,	 jf.	Års-

regnskabsloven	§	107	 litra	b.	Dette	 indebærer	blandt	andet,	at	virksomheden	skal	oplyse	om	den	er	

omfattet	af	et	kodeks	for	virksomhedsledelse,	i	så	fald	hvor	denne	er	offentligt	tilgængeligt,	samt	hvor	

der	fraviges	hvis	dette	er	tilfældet.	Derudover	skal	der	være	en	beskrivelse	af	virksomhedens	ledelses-

organ	og	af	hovedelementerne	i	virksomhedens	interne	kontrol-	og	risikostyringssystemer	i	forbindel-

se	med	udarbejdelse	af	regnskaber.	

	

																																								 																					
27	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
28	Erhvervsstyrelsens	hjemmeside:	https://corporategovernance.dk	
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Dette	 kodeks	 er	 omtalt	 i	 Bang	 &	 Olufsen	 årsrapport,	 samt	 offentliggjort	 separat	 på	 deres	 hjemme-

side.29	Heri	kan	der	 læses	om	ledelsesstrukturen,	hvor	det	angives	at	det	er	bestyrelsen	som	har	det	

overordnede	ledelsesansvar	for	Bang	&	Olufsen.		

	

Ansvaret	er	delt	mellem	bestyrelsen	og	direktionen,	hvor	sidstnævnte	tager	sig	af	den	daglige	ledelse,	

mens	bestyrelsen	fører	tilsyn	med	direktionen	og	har	det	overordnede	ansvar	for	den	strategiske	le-

delse.	Det	er	bestyrelsen	som	udpeger	en	direktion,	som	i	dag	er	bestående	af	tre	medlemmer	der	le-

des	af	den	administrative	direktør.		

	

Bestyrelsen	består	af	ni	medlemmer,	hvoraf	de	tre	er	valgt	for	en	fireårig	periode	af	medarbejderne	og	

de	resterende	er	valgt	årligt	på	den	ordinære	generelforsamling.	Blandt	bestyrelsesmedlemmerne	som	

er	valgt	på	den	ordinære	generelforsamling,	er	der	pligt	til	at	købe	aktier	i	selskabet.	Værdien	af	besty-

relsens	aktiebeholdning	udgør	i	dag	3.7	mio.	DKK	ud	af	432.0	mio.	DKK.30	

	

Bestyrelsen	i	Bang	&	Olufsen	har	nedsat	3	bestyrelsesudvalg;	vederlagsudvalg,	nomineringsudvalg	og	

revisionsudvalg,	som	skal	forberede	beslutninger	og	anbefalinger	til	bestyrelens	vurdering	og	godken-

delse.	Dette	betyder,	at	disse	udvalgte	har	ansvaret	for	at	bestyrelsen	for	eksempel	har	den	korrekte	

størrelse,	 at	 forpligtelserne	vedrørende	 regnskabsaflæggelse	overholdes	og	at	bestyrelsen	har	en	 ri-

melig	vederlagspolitik	(aflønning	af	bestyrelsen).	

	
	

2.3	Markeder,	kunder	og	produkter	

Den	geografiske	tilstedeværelse	for	Bang	&	Olufsen	er	størst	i	Europa,	men	de	har	et	klart	ønske	om	at	

udbrede	deres	produkter	i	resten	af	verden,	hvor	fokus	lige	nu	er	størst	på	BRIK-lande,	hvor	væksten	

er	stor.	Dette	globale	udsyn	skyldes,	at	de	ønsker	at	undgå	uhensigtsmæssig	stor	 følsomhed	overfor	

konjunkturændringer	på	enkelte	markeder.31	De	ønsker	altså	et	være	en	spiller	på	det	globale	marked.		

	

På	nuværende	tidspunkt	stammer	ca.	67%	af	omsætningen	fra	salg	i	Europa,	15%	fra	BRIK-lande,	10%	

fra	”resten	af	verden”	og	8%	fra	Nord	Amerika.	Dette	er	den	inddeling	som	Bang	&	Olufsen	anvender	i	

deres	årsrapporter.32		

																																								 																					
29	Bang	&	Olufsens	Corporate	Governance	2014/15	
30	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
31	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
32	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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Deres	produktsortiment	spænder	over	markedet	 indenfor	audio	og	video	eller	sagt	med	andre	ord	–	

indenfor	lyd	og	billedoplevelser	til	hjemmet	eller	på	farten.	De	er	en	spiller	indenfor	den	mere	luksuri-

øse	del	af	elektronikindustrien.	En	branche	som	ofte	er	præget	af	hyppige	og	væsentlige	ændringer	i	

teknologien.		

	

Deres	kundesegment	 er	 i	 dag	præget	 af	 at	 være	mennesker	 som	efterstræber	det	moderne	hjem	og	

tilbehør	til	hverdagens	lyd,	kombineret	med	kvalitetsgaranti.	Tidligere	har	Bang	&	Olufsen	produkter-

ne	 ikke	været	helt	så	tilgængelige	for	alle,	som	de	er	blevet	 i	dag.	Hermed	sagt	at	de	var	 for	den	 lidt	

mere	modne	målgruppe,	med	lidt	ekstra	i	pengepungen	–	en	form	for	liebhaveri.		

	

At	de	nu	har	udvidet	alderen	i	deres	målgruppe,	er	sket	som	et	resultat	af	deres	nye	produktsegment	

B&O	Play.	Det	 lader	sågar	 til,	at	virksomheden	har	endnu	større	 fokus	på	at	gøre	produkterne	mere	

tilgængelige	for	alle	aldre,	med	ekstra	i	pengepunge	eller	ej,	ved	lavere	priser	i	fremtiden.33			

	

Jeg	har	i	indledningen	nævnt,	at	der	tidligere	var	to	forretningsområder,	nemlig	Business-to-Consumer	

(B2C)	og	Business-to-Business	(B2B).	Dette	område	har	Bang	&	Olufsen	som	sagt		fremadrettet	valgt	at	

begrænse,	ved	af	fokusere	på	det	som	de	kalder	den	centrale	forbruger	forretning.		

	

Fortsat	er	der	dog	en	aftale	med	Harman	International	Industries,	som	Bang	&	Olufsen	indgik	licens-

partnerskab	 med	 angående	 Automotive-forretningen	 (B2B).	 Der	 produceres	 stadig	 lydsystemer	 til	

luksusbiler,	men	aktier	heri	blev	i	marts	2015	solgt.	Handlen	forgik	ved	at	der	blev	betalt	en	forudbeta-

ling,	som	op	følges	af	en	licensbetalingsaftale	i	mindst	20	år.		

	

Herudover	havde	de	også	ICEpower	(B2B),	som	beskæftigede	sig	med	udvikling,	produktion	og	salg	af	

kompakte,	 digitale	 forstærkerenheder.	 Dette	 er	 heller	 ikke	 længere	 en	 del	 af	 forretningsområdet	 i	

2014/15.	Det	fremgår	af	årsrapporten	2014/15	at	dette	segment	er	en	del	af	den	ophørende	aktivitet,	

som	samlet	har	givet	en	nettoindtjening	på	664	millioner	kroner.	Disse	to	fravalg	er	begge	gjort	for	at	

de	fremadrettet	kan	fokusere	mere	på	de	to	resterende	segmenter.34	

	

Deres	eksisterende	forretningssegmenter	er	i	dag	indenfor	området	B2C	med	segmenterne	AV	og	B&O	

Play.	Det	er	disse	produkter,	indenfor	lyd	og	billede	til	hjemmet	og	på	farten,	som	Bang	&	Olufsen	tror	

på,	kommer	til	at	skabe	værdi	for	virksomheden.	Bang	og	Olufsen	er	altså	skrumpet	ind	produktmæs-
																																								 																					
33	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
34	Selskabsmeddelelse	nr.	14.26,	31.03.15	
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sigt,	 for	 at	 kunne	 samle	 fokus.	Med	 subbrandet	B&O	Play	ønsker	de	 som	sagt	 at	 ramme	en	bredere	

målgruppe	i	markedet,	også	henvendt	til	den	yngre	forbruger.		

	

Ydermere	sætter	Bang	og	Olufsen	også	deres	præg	på	andre	brands	og	produkter,	gennem	samarbejde	

om	et	fælles	produkt.	Som	tidligere	nævnt	har	de	et	partnerskab	med	HP,	hvorved	de	ønsker	at	bringe	

deres	ikoniske	lyd	herigennem	og	ud	til	HPs	kunder.	Dette	samarbejde	er	både	noget	som	styrker	de-

res	egen	viden	indenfor	nye	områder	(computer),	men	det	er	også	en	god	måde	at	komme	ud	til	endnu	

flere	potentielle	kunder.			

	

Den	nyeste	samarbejdsaftale	er	kun	lige	blevet	etableret,	da	det	den	18.	marts	2016	blev	offentliggjort	

at	Bang	&	Olufsen	indgår	strategisk-teknologisk	partnerskab	med	LG	Electronics.	LG	er	en	af	verdens	

største	TV-producenter	og	betegnes	som	en	teknologisk	frontløber.	Denne	viden	ønsker	Bang	&	Oluf-

sen	at	tilegne	sig	gennem	partnerskabet.	Første	produkt	bliver	tilgængeligt	i	2017.	Der	bliver	tale	om	

et	TV,	hvor	prisniveauet	forhåbentligt	gør	det	mere	tilgængeligt.35		

	

Alle	disse	 forskellige	 typer	af	partnerskaber,	er	en	del	af	Bang	&	Olufsens	strategi	 for	at	 skabe	stor-

driftsfordele	 og	 forenkle	 kompleksiteten	 i	 virksomheden.	 Dette	 skal	 komplementere	 deres	 fokus	 på	

den	centrale	forbrugerforretning.	Samtidig	har	disse	også	en	positiv	indvirkning	på	aktiekursen.36		

	

Når	vi	taler	om	deres	produkter,	er	vi	også	nødt	til	at	opsummere	på	den	innovation	som	eksisterer	i	

Bang	 &	 Olufsen.	 Som	 tidligere	 nævnt,	 understreger	 hastigheden	 af	 lanceringerne	 af	 nye	 produkter	

denne,	samt	hvad	de	selv	benævner	som	banebrydende	teknologier.	Hertil	skal	også	tilføjes	den	soft-

ware	opdatering	der	konstant	udvikles	til	eksisterende	produkter,	 for	at	 forbedre	kundernes	brug	af	

deres	produkter.		

	

Fundamentet	for	virksomheden	er	i	bund	og	grund	innovation	og	at	denne	eksperimenterende	tilgang	

opretholdes,	vurderer	jeg	som	værende	altafgørende	for	virksomhedens	eksistens	i	markedet.	Det	er	

nye	banebrydende	produkter	som	skal	styrke	deres	position.	Selv	drager	de	en	stærk	forbindelse	mel-

lem	innovation	og	deres	kernekompetencer.37	

	

	

																																								 																					
35	Selskabsmeddelelse	nr.	15.09,	18.03.16	
36	http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/nacbWbXddgYWy/bang_olufsen_b.html	
37	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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2.4	Salgskanaler	

For	nyligt	valgte	Bang	&	Olufsen	at	distribuere	deres	produkter	anderledes	frem	for	udelukkende	salg	

via	egne	konceptbutikker	(B1).	De	produkter	som	bliver	solgt	andetsteds,	er	subbrandet	B&O	Play	og	

denne	udvikling	i	deres	distribution	er	sket	som	et	led	i	deres	nye	strategi.	Hermed	ønsker	de	at	udvi-

de	deres	forhandlernetværk	både	fysisk	og	online,	men	dog	ikke	for	enhver	pris	jævnfør	omtale	heraf	i	

deres	årsrapport	2014/15.	

	

Det	er	nemlig	ikke	alle	og	enhver	der	får	muligheden	for	at	sælge	deres	produkter,	da	der	følger	krav	

med	rettighederne	til	salget	af		deres	produkter.	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	skabe	et	stærkt	og	bæredyg-

tigt	forhandlernetværk,	med	færre	og	mere	produktive	butikker,	som	vil	 investere	i	service	og	andre	

kundefokuserede	aktiviteter.38	Dette	bekræfter	deres	bevidsthed,	om	at	ville	associeres	med	kvalitet	

og	den	gode	kundeoplevelse.	

	

Dette	må	man	også	siges,	at	deres	egne	butikker	lever	op	til.	Den	gode	serviceoplevelse	ved	at	gå	ind	i	

en	af	deres	butikker,	ligger	efter	min	mening,	langt	fra	at	gå	ind	til	en	hvilken	som	helst	anden	elektro-

nikforhandler,	hvor	 ikke	alle	ekspedienter	kan	hjælpe	én	hele	vejen	rundt	 i	 sortimentet.	Kundeople-

velsen	er	hovedfokus	og	selv	siger	de	også	at	det	er	herigennem,	at	de	vil	sikre	stærkere	og	mere	lang-

sigtet	vækst.39		

	

Bang	&	Olufsens	produkter	kan	altså	købes	online	eller	i	egne	butikker,	shop-in-shops	eller	hos	tredje-

partsforhandlere	verden	over.	Udviklingen	i	antallet	af	tredjepartsforhandlere	er	nærmest	eksploderet	

siden	regnskabsåret	2012/13	hvorved	det	ses	at	de	virkelig	satser	på	 lønsom	vækst	herigennem.	Se	

grafen:	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
38	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
39	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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Figur 3: Udvikling i antallet af tredjepartsforhandlere: 
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Kil-
de: 
Illu-

stration fra Bang & Olufsen årsrapport 2014/15 	

	
Ydermere	 er	 Bang	 &	 Olufsens	 samarbejder	 en	 alternativ	 salgskanal,	 for	 at	 nå	 ud	 til	 potentielle	 nye	

kunder,	ved	at	skabe	fokus	på	deres	brand	gennem	andre	nutidige	brands/designere.		

	

Måden	hvorpå	Bang	&	Olufsen	eksponerer	sig	selv	på,	er	blandt	andet	gennem	det	egenproducerede	

magasin	Bang	&	Olufsen	Magazine,	som	udkommer	både	fysisk	og	online	2	gange	årligt.	Formålet	med	

deres	magasin	er	at	give	læseren/kunden	mulighed	for	at	blive	opdateret	på	de	seneste	og	største	ny-

heder	i	Bang	&	Olufsens	verden.40	Med	dette	menes	hvad	der	sker	lige	nu	på	fronterne:	højtalere,	mu-

siksystemer	og	TV.	Gennem	disse	magasiner	når	de	ud	til	deres	kunder/potentielle	kunder,	på	en	al-

ternativ	måde	i	forhold	til	for	eksempel	reklame	på	TV.		

	

Gennem	magasinerne	 associerer	 Bang	 &	 Olufsen	 deres	 brand	med	 anden	 luksus,	 indenfor	 hotel	 og	

restaurant,	beklædning,	indretning	og	andet,	for	herigennem	at	skabe	anderkendelse	og	vække	opsigt.	

På	den	måde	søger	de,	efter	min	vurdering,	at	vække	kundens	behov	ved	at	lade	deres	produkter	indgå	

i	 flotte	billeder	og	spændende	artikler,	som	ikke	kun	er	produktinformation.	Denne	aktivitet	er	en	af	

Bang	 og	 Olufsens	 markedsføringskanaler,	 hvormed	 de	 forsøger	 at	 fremme	 efterspørgslen	 på	 deres	

produkter.		

	

Ydermere	gør	de	meget	brug	af	den	digitale	verden	som	kommunikationsplatform	med	forbrugerne.	

De	har	udviklet	app’s,	er	på	Instagram,	Twitter,	Facebook	og	har	en	YouTube	kanal	hvor	man	kan	se	

deres	luksuriøse	reklamespots.		

																																								 																					
40	http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/magazine	
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Derudover	skaber	Bang	&	Olufsen	opmærksomhed	omkring	sig	selv	via	reklame	i	gadebilledet	og	via	

hjemmesider	-	men	man	skal	faktisk	lede	lidt	for	at	blive	udsat	for	reklame	for	virksomheden.	Det	er	

min	 vurdering,	 at	 dette	 hænger	 sammen	med,	 at	 de	 til	 dels	 tror	 så	meget	 på	dem	 selv,	 at	mund-til-

mund	princippet	giver	dem	megen	positiv	omtale,	samt	deres	etableret	renommé	(rygte	og	omdøm-

me)	blandt	forbrugerne.		

	

	

2.5	Økonomi	

Trods	 usikkerheden	 omkring	 ét	 potentielt	 købstilbud,	 fortsætter	 Bang	 &	 Olufsen	med	 at	 indgå	 nye	

partnerskaber,	som	skal	styrke	virksomhedens	værdi.	Partnerskaberne	skal	være	med	til	at	forbedre	

bruttomarginen	og	 reducere	omkostningerne.41	Dermed	er	partnerskaberne	et	 centralt	optrin,	 for	at	

opnå	de	finansielle	mål	som	er	opstillet	for	regnskabsåret	2017/18.		

	

Den	omtale	der	er	 skabt,	 i	 forbindelse	med	købstilbuddet,	bevirker	at	 aktiemarkedets	 spekulationer	

har	resulterer	 i	en	højere	pris	per	aktie.	Dette	kan	være	af	afgørende	betydning	for	Bang	&	Olufsens	

fremtid,	da	denne	er	altafgørende	i	forhold	til	enighed	omkring	et	salg	og	dermed	fremtidig	overlevel-

se.	

	

Den	 finansielle	 målsætning	 som	 Bang	 &	 Olufsen	 efterstræber	 for	 regnskabsperioden	 2014/15	 –	

2017/18	er;	en	EBIT-margin42	på	omtrent	7%,	en	sammensat	årlig	vækstrate	(CAGR43)	i	omsætningen	

med	omtrent	10%,	hvor	den	primære	vækstdriver	vil	være	B&O	Play,	samt	at	generere	et	positivt	frit	

cash	flow.44		

	

I	dag	er	EBIT-margin	negativ	med	34,3%,	omsætning	steg	med	9%	og	det	frie	cash	flow	er	positivt	ved	

afslutningen	af	regnskabsåret	2014/15.	Bang	&	Olufsen	opfylder	på	nuværende	tidspunkt	deres	finan-

sielle	mål,	på	nær	hvad	angår	EBIT-marginen.	Denne	led	hårdt	under	sidste	regnskabsperiode,	hvilket	

hovedsagligt	skyldes	engangsomkostninger,	samt	omkostninger	vedrørende	licenspartneraftalen	med	

Harman.	Sidstnævnte	forventes	også	at	påvirke	EBIT	ind	i	næste	regnskabsperiode,	hvor	håbet	lige	nu	

er	en	EBIT	omkring	break-even.45		

																																								 																					
41	Selskabsmeddelelse	nr.	15.09,	18.03.16	
42	Beregningsformel:	Resultat	af	primær	drift	x	100/Nettoomsætningen	(Earnings	before	interest	and	tax)	
43	CAGR	er	den	gennemsnitlige	årlige	vækst	i	en	investering	for	en	bestemt	periode.		
44	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
45	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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Derudover	bør	det	nævnes	at	det	frie	cash	flow	kun	er	positivt	som	et	resultat	af	salg	af	produktseg-

menter,	ellers	havde	dette	været	negativt.		

	

Bemærkelsesværdigt	er	det,	at	udbytte	til	aktionærerne	ikke	er	en	del	de	finansielle	mål	for	2014/15	

regnskabet,	 som	 det	 ellers	 tidligere	 er	 angivet	 i	 årsrapporterne.	 I	 brev	 til	 aktionærerne,	 begrundes	

dette	blandt	 andet	med	Bang	&	Olufsens	 sårbare	 situation,	 samt	at	den	nye	 strategi	 endnu	 ikke	har	

bevist	sit	værd.	Dog	afsluttes	der	med	at	angive,	at	så	snart	den	nye	strategi	i	en	vis	grad	begynder	at	

vise	positive	tendenser,	vil	udbytte	blive	udbetalt	til	aktionærerne.		

	

Hertil	skal	nævnes	at	der	i	regnskabsåret	2014/15,	blev	udbudt	nye	aktier	til	en	samlet	værdi	af	39,3	

mio.	kr.	Kapitalforhøjelsen	skal	anvendes	til	styrkelse	af	selskabets	kapitalgrundlag,	med	henblik	på	at	

øge	væksten.46	

	

Bang	&	Olufsen	 har	med	 tiden	 optrappet	 deres	 omkostningsfokus.	Man	 kunne	 godt	 forestille	 sig,	 at	

dette	ville	 indgå	 i	deres	6	must-win	battles,	med	det	gør	det	 ikke.	Dog	nævnes	det	 i	 forbindelse	med	

introduktionen	af	den	nye	strategi	Leaner,	Faster,	Stronger	i	årsrapporten	2010/11.	Her	skriver	de,	at	

der	vil	ske	en	forsat	 justering	af	deres	omkostninger	 for	at	sikre	deres	konkurrenceevne.	Dette	er	af	

høj	betydning	for	virksomhedens	fremtidige	overlevelse,	at	de	vælger	at	sætte	fokus	på	at	producere	

og	indkøbe	til	den	lavest	mulige	pris,	dog	uden	at	gå	på	kompromis	med	deres	høje	standard.	

	

Ydermere	er	økonomien	også	i	fokus	ved	”at	gøre	det	rigtige	for	Bang	&	Olufsen”.47	Dette	kommer	til	at	

betyde	 at	 unødvendige	 aktiviteter	 er	 elemineret	 og	 omkostninger	 derved	 sænket,	 for	 at	 kunne	 give	

mere	værdi	til	kunderne	og	Bang	&	Olufsen.			

	

Hvis	vi	ser	på	de	sidste	10	år,	så	er	virksomhedens	samlede	resultat	positivt	med	335	millioner	kroner,	

men	Bang	&	Olufsen	 led	et	hårdt	knæk	under	 finanskrisen,	hvor	resultatet	 i	 regnskabsåret	2008/09	

blev	-383	millioner	kroner.	Siden	da	har	de	kæmpet	med	at	opnå	lige	så	flotte	resultater,	som	de	havde	

forinden	 krisen	 og	 den	nye	 strategi	 har	 også	 kostet	 på	 bundlinjen	 i	 opstartsfasen.	De	 kæmper	 altså	

med	at	få	forretningen	til	at	køre	tilfredsstillende.		

	

	

																																								 																					
46	Selskabsmeddelelse	nr.	14.04,	25.06.14	
47	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2010/11	
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Målet	med	den	 nye	 strategi,	 er	 at	 skabe	 et	 solidt	 fundament	 for	 den	 ønskede	 lønsomme	 vækst.	Det	

samlet	resultat	siden	implementeringen	er	negativt	med	-58	millioner	kroner,	men	fremtiden	begyn-

der	så	småt	at	 lysne,	da	der	nu	kan	spores	en	positiv	tendens.	Resultatet	 for	regnskabsåret	2014/15	

blev	på	57	millioner	kroner.	På	nuværende	tidspunkt	er	det	ikke	validt	at	fastslå,	om	dette	er	et	resul-

tat	af	den	nye	strategi	eller	konjunkturændringer.	48	

	

Måden	hvorpå	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	vækste	på	er	gennem	organisk	vækst,	med	fortsat	udbygning	

af	forhandlernetværket,	samt	via	nye	produkter,	hvor	hastigheden	af	lanceringerne	heraf	er	af	væsent-

lig	betydning.	Dette	skal	være	den	primære	kilde	til	vækst	jævnfør	forventningerne	til	2015/16.49	

	

	

2.6	Delkonklusion	

I	dette	kapitel	har	 jeg	 lært	at	Bang	&	Olufsen	er	en	virksomhed,	der	gennem	mange	års	erfaring	har	

etableret	en	virksomhed	med	afsæt	i	kvalitet	og	design	indenfor	audio	og	video.	De	besidder	en	lyst	til	

at	forny	sig	selv,	ved	at	skabe	unikke	produkter	som	skal	tilfredsstille	kundernes	lyd-	og	billedoplevel-

se.			

	

Resultatet	af	den	nye	strategi	er	en	mere	forenklet	virksomhed,	som	i	større	grad	tillader	dem	at	foku-

sere	på	tilfredsstillelse	af	forbrugeren.	For	at	skabe	et	bedre	grundlag	for	økonomisk	gevinst,	ønsker	

de	at	udvide	deres	målgruppe	hvortil	der	produceres	billigere	produkter.		

	

Herudover	sælges	deres	produkter	 ikke	 længere	udelukkende	 i	B1	butikker,	men	 forhandles	også	af	

tredjepartsforhandlere.	Dette	giver	Bang	&	Olufsen	en	alternativ	mulighed,	for	at	nå	nu	til	forbrugeren.		

	

Bang	&	Olufsen	ser	også	muligheder	 i	deres	konkurrenter,	hvilket	har	resulteret	 i	 samarbejdsaftaler	

som	blandt	andet	skal	være	med	til	at	skabe	stordriftsfordele,	samt	give	et	bedre	grundlag	for	at	udvi-

de	deres	geografiske	tilstedeværelse.		

	

De	nye	fokus	og	tiltag	skyldes	blandt	andet	at	Bang	&	Olufsen	er	en	virksomhed,	som	siden	finanskri-

sen	har	været	hårdt	presses	hvilket	kan	ses	i	deres	resultater.	Så	til	trods	for,	at	der	her	er	tale	om	en	

virksomhed	med	en	stærk	brandværdi,	så	kæmper	de	for	deres	fremtidige	overlevelse.		

																																								 																					
48	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
49	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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Kapitel	3.0	Teoretisk	gennemgang		
I	dette	kapitel	vil	de	valgte	teorier	blive	introduceret.	Jævnfør	den	tidligere	vist	struktur	er	vi	med	det-

te	kapitel	nået	til	den	teoretiske	gennemgang.	

	

Figur 2: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet (forenklet udgave): 
      

Kapitel 1.0        
Indledende kapitel  " Kapitel 2.0  

Virksomhedspræs. " Kapitel 3.0          
Teoretisk gennemgang " Kapitel 4.0       

Strategisk analyse " Kapitel 5.0  
Perspektivering " Kapitel 6.0     

 Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 		 		 		 		 		 		 		 		
	

	

Med	dette	kapitel	vil	jeg	præsentere	de	analyseværktøjer,	som	jeg	vil	anvende	i	den	endelig	strategiske	

analyse	 i	kapitel	4,	hvor	 jeg	vil	undersøge	og	vurdere	virksomheden	Bang	&	Olufsen.	Teorierne	skal	

fungere	som	tænkeredskaber	for	den	strategiske	analyse.		

	

Med	analysen	vil	jeg	gennemgå	Bang	&	Olufsen	interne	og	eksterne	miljø,	idet	en	virksomheds	strategi	

defineres	som	overensstemmelsen	mellem	deres	interne	færdigheder	og	de	eksterne	relationer.	Med	

de	udvalgte	teorier	vil	 jeg	komme	omkring	begge	aspekter,	da	disse	skaber	værdi	 for	virksomheden.	

Dette	vil	jeg	gøre	med	henblik	på	at	danne	et	solidt	teoretisk	grundlag	for	min	strategiske	analyse,	som	

skal	besvare	min	problemformulering.	

	

Strategi	er	altså	et	afgørende	emne	for	enhver	virksomhed	og	det	er	denne,	som	udvikling,	succes	og	

fiasko	spejler	sig	i.	Det	er	gennem	strategisk	planlægning	og	udførsel	at	en	virksomhed	skaber	vækst	

og	forandrer	sig,	og	er	derfor	et	uundgåeligt	emne	når	virksomhedens	fremtidige	overlevelse	vurderes.	

En	 strategiske	 analyse	 jævnfør	 ovenstående,	 vil	 således	 belyse	 hvad	 Bang	 &	 Olufsen	 selv	 vil	 kunne	

påvirke/ændre,	 for	 derved	 at	 styrke	 deres	 position	 i	markedet,	 samt	 tydeliggøre	 hvilke	 forhold	 der	

skal	tages	højde	for.		

	

Hovedfokus	for	mig	vil	være	at	anvende	teorier,	som	kan	stadfæste	Bang	&	Olufsens	nuværende	posi-

tion.	Denne	vil	blive	sammenholdt	med	deres	nuværende	valgte	strategi,	samt	en	vurdering	af	udførel-

sen	heraf.			
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De	teorier,	hvor	de	fleste	er	formaliserede	i	form	af	modeller,	som	vil	blive	anvendt,	vil	udspringe	fra	

læren	i	Exploring	Strategy	hvor	strategisk	ledelse	inddeles	 i	betragtningsområderne	position,	valg	og	

handling.	The	Exploring	Strategy	model	indeholder	forståelse	for	en	organisations	strategiske	position,	

vurdering	af	strategiske	valg	for	fremtiden	og	administration	af	strategisk	handling	(strategi	i	aktion).	

	

Hvert	af	disse	betragtningsområder	indeholder	nogle	underelementer	med	tilhørende	teori,	af	hvilke	

jeg	har	udvalgt	nogle	som	jeg	finder	relevant	for	min	analyse:	

	

! Position	vil	blive	analyseret	via	teorier/modellerne	som	indgår	i	underelementerne:	
Kapabiliteter	(interne	forhold):	Strategiske	kapabiliteter	og	SWOT50	
Miljø	(ekstern	forhold);	PESTEL	og	Porter’s	Five	Forces	

	
! Valg	vil	blive	analyseret	via	teorier/modeller	som	indgår	i	underelementerne:	

Forretningsstrategi:	Porter’s	generiske	strategier	
Koncernstrategi	og	diversificering;	Ansoff’s	vækstmatrice	

	
! Handling	vil	blive	analyseret	via	teorier/modeller	som	indgår	i	underelementerne:	

Evaluering:	Suitability,	Acceptability	and	Feasibility	
	

Hertil	kommer	de	fire	linser	eller	perspektiver	om	man	vil,	som	kan	anvendes	på	hvert	betragtnings-

område	eller	analyse,	til	at	udforske	strategien	med	et	anderledes	syn.	De	fire	linser	er	design,	erfaring,	

varietet	/idé	og	diskurs.51	

	

Jeg	har	udvalgt	de	omtalte	teorier,	med	udgangspunkt	i	at	skabe	sammenhæng	og	danne	grundlag	for	

at	kunne	analysere	og	vurdere	de	nævnte	interne	færdigheder	og	de	eksterne	relationer	i	Bang	&	Oluf-

sen.	Der	er	mange	andre	alternativer,	men	disse	 teorier	er	de	som	jeg	har	 fundet	 fyldestgørende	 for	

min	strategiske	analyse.		

Formålet	med	analysen	er	altså	at	komme	omkring	de	eksterne	og	 interne	 forhold,	 som	påvirker	en	

virksomheds	position	og	strategiske	gøren	(planlægning	og	udførsel).		

	

	

	
	
	
	
	
																																								 																					
50	Gennemgås	/anvendes	som	opsamling	i	dette	kapitel	
51	Dette	kapitel	er	bygget	op	omkring	data	fra	bogen	Exploring	Strategy,	10.	udgave,	af	Johnson,	Whittington,						
				Scholes,	Angwin	&	Regnér,	Pearson	Education	2014,	samt	præsentationsmateriale	fra	undervisningen	i		
				strategisk	ledelse	
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3.1	Exploring	strategy	

De	fire	linser	eller	perspektiver	kan	bruges	til	at	udforske	strategien	anderledes.	Hver	linse	skal	illu-

strere	en	måde	at	betragte	virksomheder,	situationer,	problemstillinger	og	lignende	på.		

	

Formålet	er	at	forstå,	at	afhængigt	af	hvordan	man	ser	på	noget,	for	eksempel	virksomheden,	marke-

det	eller	ledelsen,	vil	man	få	øje	på	forskellige	aspekter.	Det	er	disse	observationer	og	mulige	forkla-

ringer,	som	gerne	skal	resultere	i	forståelse	og	større	indsigt,	ud	fra	en	nuanceret	opfattelse.		

	

Der	er	ingen	af	linserne	der	danner	en	fuldstændig	tilgangsvinkel,	som	kan	anvendes	på	noget	bestemt	

eller	en	bestemt	situation	–	i	dette	tilfælde	en	strategi.	Meningen	med	dem,	er	at	fremme	forståelsen	

for	en	strategis	planlægning	og	udførsel,	ud	fra	forskellige	perspektiver.		

	

3.1.1	De	fire	linser	

Linserne	bygger	på	forskellige	videnskabelige	teorier.	Her	er	en	kort	forklaring	af	hver	linse:	

	

! Design	–	denne	linse	fokuserer	på	den	formelle	del	af	organisationen,	hvormed	der	blandt	andet	

menes	 formelle	mål,	strategier	og	værdier,	samt	planlægnings-	og	kontrolprocesser/analyser.	En	

strategi	vil	 således	på	 forhånd	være	nøje	planlagt	via	en	 logisk	analyseproces,	men	det	kan	også	

være	en	meget	fastlåst	proces,	hvor	der	ikke	er	lagt	megen	værdi	i	det	uforudsigelige.	Designper-

spektivet	bygger	på	høj	rationalitet,		høj	legitimitet	og	lavere	fornyelse/innovation.		

	

! Erfaring	–	denne	linse	fokuserer	på	den	uformelle	del	af	organisationen,	hvormed	der	blandt	an-

det	menes	tavs	viden52	angående	værdier,	rutiner,	samtaler,	kultur	og	politik.	En	fremtidig	strategi	

vil	herved	være	påvirket	af	det	miljø/den	erfaring	som	allerede	eksisterer,	men	måske	derved	også	

afskærme	for	fornyelse.	Erfaringsperspektivet	bygger	på	høj	legitimitet,	lav	rationalitet	og	lav	for-

nyelse/innovation.	

	

	

	

	
																																								 																					
52	Tavs	viden	er	ikke	artikuleret.	Det	er	ikke	viden	som	findes	i	bøger,	fordi	den	er	personlig,	konkret	specifik	og		
					måske	svær	at	forklare,	hvordan	den	er	opnået.	
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! Varietet	/idé	–	denne	linse	fokuserer	på	graden	af	variationen	i	forandringerne	i	organisationen.	

Strategien	vil	være	påvirket	af,	at	der	vil	blive	afveget	fra	normalen	og	den	vil	ikke	bygges	på	forti-

dens	erfaringer,	men	på	ny	skabte	ideer.	Nye	ideer	og	initiativer	vil	blive	efterstræbet,	og	disse	vil	

indeholde	radikale	ændringer.	Varietets	perspektivet	bygger	på	høj	fornyelse/innovation,	lav	legi-

timitet	og	lav	rationalitet.	

	

! Diskurs	–	denne	linse	fokuserer	på	kommunikation	og	magt,	hvormed	der	menes	hvordan	ledel-

sen	 søger	 indflydelse	 gennem	 fremførsel	 af	 strategiske	 forslag,	 debattere	 den	 og	 i	 sidste	 ende	

meddeler	valgte	beslutninger.	Denne	proces	skal	synliggøre	om	der	er	skjulte	antagelser	og	 inte-

ressenter	tilstede.	

	

Da	min	analyse	ikke	berører	ledelsen	og	dens	indflydelse	på	startegien,	vil	diskurs	linse	ikke	blive	

anvendt	i	næste	kapitel.		

	

Man	kan	kun	se	på	en	strategi	på	en	måde	ad	gangen,	da	linserne	bygger	på	forskellige	antagelser.	

Slutresultatet	af	linserne,	skal	gerne	være	mere	”åbne	øjne”	eller	dybere	indsigt,	hvorudfra	flere	hand-

lemuligheder	gerne	skal	udspringe.		

	

	

3.2	Position	

3.2.1	Strategiske	kapabiliteter,	samt	VRIO	

Strategisk	kapabiliteter	er	en	sammensætning	af	to	interne	komponenter:	Ressourcer	og	kompetencer.	

Ressourcer	er	de	aktiver	som	virksomheden	besidder	og	disse	kan	både	være	materielle	og	immateri-

elle.	De	kan	bestå	af:		

	

! Fysiske,	så	som	maskiner	og	lokaler.		

! Finansielle,	så	som	kapitalbeholdning,	debitorer	og	kreditorer.	

! Menneskelige,	så	som	medarbejdere	med	særlig	viden,	uddannelsesniveau	og	ledere.				

! Intellektuelle,	så	som	brand,	patenter	og	kundegrundlag.		
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Kompetencer	er	virksomhedens	evner	til	at	udføre	aktiviteter	og	processer,	der	skaber	værdi	for	kun-

derne.	Dette	 sker	 ved	 at	 anvende	 sine	 ressourcer	 bedst	muligt	 –	 kompetencer	 er	 evnen	 til	 at	 bruge	

ressourcerne	effektivt.	Kompetencer	opstår	således	gennem	aktivitet	og	bliver	langsomt	til	rutiner.		

	

Tilsammen	 skaber	 ressourcer	 og	 kompetencer	 en	 vedvarende	 overlevelses-	 og	 konkurrencemæssig	

fordel.	 Dette	 sker	 gennem	 aktivitet	 og	 processer	 som	 ikke	 kan	 imiteres.	Denne	 erfaring	 resulterer	 i	

deres	unikke	kapabiliteter,	som	er	virksomhedens	kernekompetencer.		

	

Virksomhedens	kapabiliteter	kan	vurderes	ved	brug	af	VRIO	modellen.	Kan	der	gives	et	positivt	svar	

på	alle	disse,	kan	kapabiliteten	betragtes	som	værende	vedvarende	værdiskabende.	Formålet	er	altså	

at	vurdere	værdien	af	kapabiliteten	i	virksomheden,	og	modellen	indeholder	følgende:	

	
	

Figur 4: VRIO modellen 

V Value / Værdi: er kapabiliteterne værdsat af kunderne, og gør de det  
muligt for virksomheden af reagere på muligheder og trusler? 

R Rarity / Sjælden: er kapabiliteten sjælden blandt branchens  
virksomheder? 

I Inimitability / ikke imiterebart: er kapabiliteten vanskelig at imitere? 

O Organisational support / Organisering: kan kapabiliteten organiseres ned i 
virksomhedens produkter og services? 

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse 
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3.2.2	PESTEL	

PESTEL	er	en	analyse	af	makroomgivelserne,	sagt	med	andre	ord	eksterne	forhold	som	påvirker	virk-

somhedens	udbud	og	efterspørgsel	og	dermed	dens	strategiske	planlægning.	Denne	models	 faktorer	

understeger	at	miljøet	som	virksomheden	agerer	i,	ikke	kun	er	påvirket	af	økonomiske	kræfter,	men	at	

der	også	er	andre	ikke-markedsmæssige	forhold	som	influerer	og	skaber	forandringer.		

	

PESTEL	modellen	kategoriserer	miljømæssige	påvirkninger	i	seks	typer:	

	
Figur 5: PESTEL modellen   
Politiske forholde (P) Økonomiske forhold (E) 
 - Regeringsstabilitet  - Arbejdsløshed 
 - Skattepolitik  - Konjunkturudsving (BNP) 
 - Velfærd  - Renteniveau 
 - Udlandshandel  - Markedstrends 
 - Integration   
    
Sociale og kulturelle forhold (S) Tekniske forhold (T) 
 - Demografi   - Fokus på teknologi 
 - Indkomstfordeling  - Investering i/fokus på forskning 
 - Forbrugeradfærd  - Videndeling/udbredelse af nye opdagelser 
 - Livsstilsændringer  - Hastighed hvormed teknologi udbredes 
 - Social mobilitet  - Forældelsesgrad 
 - Familieforhold   
 - Uddannelsesniveau   
    
Miljø (E) Lovgivning (L) 
 - Miljøbeskyttelseslovgivning  - Monopollovgivning 
 - Indflydelse fra andre miljøorganisationer  - Arbejdssikkerhed og rettigheder 
 - Energi politik  - Produkt regulationer 
    

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse   
	

	

Formålet	med	denne	analyse	er	først	og	fremmest	at	lede	efter,	og	dernæst	overvåge	de	forhold	eller	

scenarier	 som	 eksisterer	 i	makroomgivelserne.	 Disse	 faktorer	 former	miljøet	 og	 skal	 derfor	 indgå	 i	

overvejelserne	omkring	virksomhedens	tilstedeværelse,	da	disse	er	en	form	for	betingelser	som	eksi-

sterer	og	som	virksomheden	bør	forholde	sig	til/tilpasse	sig	under.	

	

Omverdensfaktorer	 kan	både	 være	 eksisterende	 faktorer,	 som	virksomheden	må	 respondere	på	nu,	

men	kan	også	være	noget	der	ligger	og	lurer	ude	i	fremtiden,	som	virksomheden	måske	kan	opsnappe	

og	derfor	imødekomme	bedst	muligt.	Afgørende	er	det,	i	hvilken	grad	faktorerne	vil	influere	virksom-

heden	og	dens	strategiske	planlægning	og	udførsel.		
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Denne	model	er	velegnet	til	at	sikre	en	systematisk	analyse	af	forhold	på	makroniveau,	der	kan	anta-

ges	at	ville	have	indflydelse	Bang	&	Olufsens	fremtidige	overlevelse.	Men	analysen	kan	resultere	i	en	

meget	lang	liste	af	forskellige	forhold,	og	det	vil	ikke	være	muligt	for	en	virksomhed	at	bearbejde	dem	

alle.	Det	er	derfor	vigtigt	at	identificere	og	klassificere	de	vigtigst	key	drivers	of	change.	Disse	vil	være	

de	miljømæssige	drivkæfter,	som	har	størst	indflydelse	på	strategiens	fremtidige	succes	eller	fiasko.	

	

3.2.3	Porter’s	Five	Forces	

Med	Porter’s	Five	Forces	analyse,	bevæger	vi	os	ned	på	brancheniveau.	Her	handler	det	om	at	få	iden-

tificeret	de	trusler	der	hersker	i	industrien,	fra	potentielle	nye	konkurrenter	eller	substituerende	pro-

dukter.	Desuden	skal	 forhandlingsstyrken	 fra	 leverandører,	distributører	og	kunder	 ligeledes	 iagtta-

ges.	Teorien	anvendes	således	til	at	analysere	branchen,	da	den	tager	udgangspunkt	i	branchens	væ-

sentligste	 interaktioner	 til	 interessenter,	 som	påvirker	 selskabers	konkurrenceevne,	 ligesom	den	 in-

terne	konkurrencesituation	behandles.	

	

Dette	 er	 yderligere	 eksterne	 forhold,	 som	 i	 dette	 tilfælde	 er	mere	 påvirkelige	 for	 virksomheden	 og	

afhængigt	af	blandt	andet	konkurrencemiljøet	og	dermed	markedsformen,	kan	virksomheden	profite-

re	ud	fra	disse	kræfter.				

	

Disse	 eksterne	 markedsmæssige	 forhold	 i	 branchen,	 er	 de	 som	 definerer	 konkurrenceintensiteten,	

som	illustreres	i	midten	af	modellen.	Jo	større	konkurrencen	er,	jo	større	risiko	er	der	for	at	den	frem-

tidige	indtjeningsmulighed	reduceres	og	omvendt.		
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Figur 6: Porter's Five Forces modellen 
		   

  		 Potentielle konkurrenter 		   
  		  - Stordriftsfordele og erfaring 		   
  		  - Adgang til leverandører 		   
  		  - Adgang til distributionskanaler 		   
  		  - Forventede gengældelse 		   
  		  - Lovgivning eller regeringsindgreb 		   
  		  - Differentiering  		   

  		 #		Trusler fra indtrængere		#	 		   
Leverandører " Rivalisering $ Distributører og kunder  

 - Koncentrerede antal lev. Forhandlings- 
styrke 

 - Konkurrencemæssig balance Forhandlings- 
styrke 

 - Koncentrerede antal købere 
 - Høje switching costs  - Industri vækstrate  - Lave switching costs 
 - Konkurrencetrussel  "  - Høje faste omkostninger $  - Konkurrencetrussel  
  		  - Høje exit barrierer 		   
  		  - Lav differentiering 		   

  		 %		Trusler fra substitutter		%	 		   
  

		 Substitutter 		   
  		  - Pris og præstationsforholdet  		   
  		  - Ekstra-industri effekter 		   

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse 		   
	

	

Konkurrenceintensiteten	i	branchen	påvirkes	og	trues	af	de	omringende	kræfter	og	det	er	denne	som	

afgør	hvor	attraktiv	branchen	er.	Dette	kan	også	være	med	til	at	 fastslå	hvilken	markedsform	der	er	

tale	om;	monopol,	monopolistisk	konkurrence,	oligopol	eller	fuldkommen	konkurrence.	

	

Når	de	 forskellige	kræfter	er	analyseret,	er	det	vigtigt	at	bedømme	om	der	er	nogle	af	disse	der	kan	

danne	 længerevarende	 konkurrencefordele.	 Formålet	 er	 altså	 at	 positionere	 sig	 selv	 bedst	muligt	 i	

branchen,	ud	fra	de	fem	kræfter	og	herved	skabe	fremtidig	profit.	

	

	

3.3	Valg	

3.3.1	Porter’s	generiske	strategier	

Porter’s	generiske	strategier,	er	tre	konkurrencestrategier	som	kan	anvendes	for	at	opnå	konkurren-

cemæssig	fordel.	En	konkurrencestrategi	bør	være	baseret	på	analyser	af	omgivelserne	og	virksomhe-

den,	for	at	ramme	det	bedst	mulige	udgangspunkt.	Parametrene	kan	være	pris,	design,	service,	belig-

genhed,	kvalitet,	sortiment	og	meget	andet.	
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Konkurrencestrategierne	er	udviklet	med	udgangspunkt	i	to	grundlæggende	midler;	 lave	omkostnin-

ger	eller	unikt	produkt/service,	som	kan	skabe	konkurrencemæssig	fordele.	Hertil	kan	virksomheden	

vælge	at	fokusere	på	et	smalt	kundesegment/marked	eller	et	bredere.	Afhængigt	af	hvordan	virksom-

heden	ønsker	at	konkurrere,	 samt	hvad	deres	kapabiliteter	 rækker	 til,	 er	dette	 afgørende	 for	hvilke	

type	strategi	virksomheden	bør	følge.		

	

Virksomheder	som	bestræber	sig	på	at	blive	omkostningsleder,	søger	de	laveste	produktionsomkost-

ninger	ved	deres	standardprodukt,	for	at	kunne	sælge	til	mere	konkurrencedygtige	priser	end	konkur-

renterne	og	skabe	større	profit	–	der	er	kun	én	omkostningsleder.	Dette	er	muligt	via	stordriftsfordele,	

effektivitet,	erfaring	og	lav	input	omkostninger	(materiale,	løn	og	lignende).	

	

Virksomheder	som	ønsker	at	differentiere	sig,	skal	besidde	eller	skabe	produkter	eller	services,	som	

kunderne	betragter	som	værende	unikke	i	forhold	til	konkurrenternes	–	deres	særpræg.	Dette	tillader	

virksomheden,	at	sælge	til	en	højere	pris.	Omkostningerne	vil	 i	dette	 tilfælde	også	være	højere,	men	

dette	er	kun	et	problem,	såfremt	produktet	eller	servicen	ikke	er	enestående	nok.		

	

Med	denne	 type	strategi	er	det	dog	vigtigt,	 at	vide	hvad	kundernes	behov	er	og	hele	 tiden	overvåge	

dette.	Sker	dette	ikke,	vil	kunderne	med	tiden	forsvinde.	Derudover	er	det	vigtigt	at	holde	ekstra	øje	

med	hvad	konkurrenterne	tilbyder,	da	der	lige	pludselig	kan	opstå	en	konkurrerende	virksomhed,	som	

tilbyder	samme	produkt	eller	service	 til	en	 lavere	pris.	Differentiering	kan	således	kræve	væsentligt	

mere	af	virksomheden.			

	

Den	sidste	generiske	strategi	er	en	fokusstrategi	hvor	virksomheden	tager	udgangspunkt	i	en	mindre	

del	 af	markedet.	Produkterne/servicen	vil	 her	 være	 tilpasset	denne	gruppes	helt	 specielle	behov	og	

ønsker.	Dette	kan	også	gøres	via	 enten	omkostningsminimering	eller	differentiering.	Dette	kan	også	

kaldes	 for	 en	nichestrategi,	 som	betegner	at	kan	have	etableret	 så	godt	kendskab	 til	 kundegruppen,	

hvilket	kan	være	svært	for	konkurrerende	virksomheder	at	etablere.		

	

Det	vil	dog	være	muligt	i	geografisk	fragmenterede	markeder,	at	der	kan	være	plads	til	flere	virksom-

heder,	 som	 forfølger	 en	 fokuseret	 omkostningsstrategi.	 Det	 samme	 gør	 sig	 gældende	 for	 fokuseret	

differentieringsstrategi,	som	også	er	muligt	for	flere	at	følge,	så	længe	der	er	noget	som	skiller	dem	fra	

hinanden.	

	

	

	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 35	

Figur 7: Porter's generiske strategier     

    Konkurrencefordele 

    
Lave omkostninger Unikt produkt 

Konkurrence 
omfang 

Hele markedet Omkostningsleder Differentiering 

Del af markedet (ni-
che) Omkostnings-   / Differentieringsfokus 

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse   
	

	

En	 virksomhed,	 bør	 altså	 enten	 have	 de	 laveste	 omkostninger	 og	 et	 standard	 produkt	 eller	 have	 et	

unikt	produkt/service	-	dette	enten	henvendt	til	et	nichemarked	eller	hele	markedet,	 jævnfør	Porter.	

Hvis	en	virksomhed	følger	en	konkurrencestrategi,	hvor	strategierne	kombineres	betegnes	dette	som	

værende	”stuck	in	the	middle”.	Dette	giver	jævnfør	Porter	ikke	mening	at	kombinere	lave	omkostninger	

med	noget	unikt.		

	

Vedvarende	 konkurrencefordel	 er	 ”den	 hellige	 gral”	 for	 en	 virksomhed.	 Konkurrencefordel	 er	 virk-

somhedens	evne	til	at	ændre	sig,	være	fleksibel	og	innovativ.	Det	handler	om	at	positionere	sig	selv	i	

forhold	til	de	herskende	omgivelser,	med	udgangspunkt	i	det	der	er	størst	mulig	efterspørgsel	efter	–	

noget	som	er	specielt	værdsat	af	kunderne.	Dette	betegnes	også	som	de	kritiske	succes	faktorer,	som	

også	kan	være	faktorer	som	skaber	stor	fordel	i	forhold	til	omkostninger.	Dette	er	muligt	med	den	ret-

te	strategi,	koblet	med	de	rette	ressourcer	og	kompetencer.		
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3.3.2	Ansoff’s	vækstmatrice		

Ansoff’s	vækstmatrice	angiver	fire	retninger	som	en	virksomheden	kan	skabe	vækst	igennem.	Det	kan	

ske	ved	eksisterende	eller	nye	markeder	og/eller	produkter.	Vækstmulighederne	kategoriseres	som:	

	

	
Figur 8: Ansoff's vækstmatrice     

    Produkt/service 

  
 

Eksisterende  Nye 

Marked 

Eksisterende Markedspenetrering Produktudvikling 

Nye Markedsudvikling Diversifikation 

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse   
	

	

1. Markedspenetrering,	 hvor	 der	 søges	 vækst	 gennem	 eksisterende	 produkter	 og	 eksisterende	

markeder.	Virksomheden	vil	 således	 forsøge	at	 vækste	ved	konsolidering	og	derved	beskytte	og	

udbygge	sin	nuværende	position.	Det	at	øge	markedsandel	(penetrering)	er	ofte	en	dyr	affære	og	

kræver	 store	 investeringer	 for	 svagt	 positionerede	 virksomheder.	 Men	markedsandel	 kan	 være	

meget	centralt	for	konkurrenceevnen.	

	

2. Produktudvikling,	 hvor	der	 søges	vækst	gennem	nye	produkter	 i	det	eksisterende	marked.	der	

kan	både	være	tale	om	modificerede	eller	helt	nye	produkter.	Der	arbejdes	således	udover	nuvræ-

ende	 forretninger	med	udgangspunkt	 i	eksisterende	kapabiliteter.	Dette	kan	også	resultere	 i	nye	

kompetencer.	Udfordringen	ligger	i	der	måske	skal	erhverves	nye	teknologier	og	kapabiliteter.	

	

3. Markedsudvikling,	hvor	der	søges	vækst	gennem	eksisterende	produkter	 i	nye	markeder.	Også	

her	arbejdes	der	udover	nuværende	 forretninger	ved	at	søge	nye	markeder	 til	eksisterende	pro-

dukter	både	ved	at	lancere	ny	anvendelsesform	for	produktet	eller	ved	at	foretage	geografisk	ek-

spansion.	 Her	 skal	 man	 være	 opmærksom	 på	 om	 ens	 produktegenskaber	 skal	 tilpasses	 til	 nye	

markeder.			

	

4. Diversifikation	(relaterede	eller	ikke-relaterede),	hvor	der	søges	vækst	gennem	nye	produkter	i	

nye	markeder.	Dette	kan	ske	ved	at	virksomheden	søger	 ind	på	helt	nye	markeder	som	ikke	har	

noget	link	til	det	nuværende	marked,	hvilket	vil	være	ikke-relaterede	diversifikation.	Hvis	diversi-

fikationen	er	relaterende	vil	der	være	et	link	til	nuværende	aktiviteter.		
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At	bevæge	sig	væk	fra	sit	eksisterende	marked	og	produkt	kan	blandt	andet	skyldes	nedgang	i	ker-

nemarkedet,	at	virksomheden	ønsker	at	sprede	risici,	et	ønske	om	at	øge	markedsmagt	og	 ledel-

sesmæssige	ambitioner.	

	

	

3.4	Handling	

3.4.1	Suitability,	Acceptability	and	Feasibility	

Disse	tre	succeskriterier	skal	være	behjælpelige	ved	en	evaluering	af	strategien.		

	

Suitability	eller	velegnethed,	evaluerer	i	hvor	høj	grad	en	strategi	føjer	de	styrker	og	muligheder,	samt	

undviger	 svagheder	 og	 trusler,	 der	 kan	 ses	 i	 den	 strategiske	 analyse.	 Dette	 kan	 gøres	 ved	 hjælp	 af	

TOWS	matrix,	som	illustreres	længere	nede.	

	

Acceptability	eller	acceptabilitet,	evaluerer	hvordan	interessenter	vil	reagere	på	strategiske	ændrin-

ger	og	risikoen	ved	at	gennemføre	nye	tiltag.	Kan	strategien	leve	op	til	deres	forventninger	-	interes-

senternes	magt	er	et	afgørende	element.	Acceptabilitet	vurderes	også	gennem	muligheden	for	afkast,	

hvis	der	er	et	analytisk	grundlag	for	denne	værdi.	

	

Acceptabiliteten	vil	 i	mit	afgangsprojekt	kun	blive	vurderet	 i	begrænset	omfang,	da	min	analyse	kun	

kommer	til	at	vedrøre	primære	eksterne	interessenter:	forbrugeren.		

	

Feasibility	eller	gennemførlighed,	evaluerer	om	virksomheden	har	de	nødvendige	ressourcer	og	kom-

petencer,	til	at	gennemføre	strategiske	tiltag	i	praksis?	Desuden	om	der	er	finansiel	gennemførlighed.	

Hvis	ikke	der	er	dette,	falder	alt	andet	til	jorden.		

	

	

3.5	Opsamling	

3.5.1	SWOT	

Med	en	SWOT-analyse	samles	der	op	på	de	strategiske	analyser,	for	at	skabe	et	overblik	over	det	un-

dersøgte	og	dermed	den	strategiske	position.	Det	bliver	en	opsamling	eller	konklusion	om	man	vil,	på	
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omgivelsesanalysen	 og	 den	 interne	 analyse,	 hvor	 de	 interne	 forhold	 betegnes	 som:	 styrker	 (S)	 og	

svagheder	(W)	og	de	eksterne	forhold:	muligheder	(O)	og	trusler	(T).			

	
Figur 9: SWOT modellen   

  Nyttige for at opfylde målet Skadelige for målet 

Intern oprindelse 
(attributter af  

virksomheden) 

Styrker (S) Svagheder (W) 

… … 

… … 

… … 

    

Ekstern oprindelse 
(attributter af  
omverden) 

Muligheder (O) Trusler (T) 

… … 

… … 

… … 

    

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse   
	

	

Denne	analyse	består	af	fire	bokse	hvori	den	indsamlede	viden	kategoriseres.	Formålet	er,	at	identifi-

cere	 graden	 af	 styrker	 og	muligheder,	 samt	 svagheder	 og	 trusler,	 for	 at	 vurdere	hvordan	 strategien	

kan	tilpasse	hertil.	Det	er	vigtigt,	at	der	tages	udgangspunkt	i	de	vigtigste	og	mest	afgørende	emner,	og	

at	man	derudfra	tager	de	afgørende	strategiske	valg.	
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3.5.2	TOWS	

En	 SWOT	 analyse	 kan	 omdannes	 til	 et	 TOWS	matrix,	 hvorved	 det	 bliver	muligt	 at	 vurdere	 hvordan	

kombinationen	 af	 forholdene	 kan	 skabe	muligheder	 for	 fremtiden,	 samt	 hvor	man	 skal	 være	 ekstra	

opmærksom	på	udfaldet.			

	
Figur 10: TOWS modellen     

 
  Interne forhold 

  
 

Styrker (S) Svagheder (W) 

Eksterne  
forhold 

Muligheder (O) SO strategiske alternativer OW strategiske alternativer 

Trusler (T) ST strategiske alternativer WT strategiske alternativer 

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse   
	

	

! Sammensætningen	af	SO	genererer	potentiale	for	at	bruge	sine	styrker	til	at	udnytte		
mulighederne.				
	

! Sammensætningen	at	OW	genererer	potentiale	for	at	udnytte	mulighederne	til	at		
overvinde	svaghederne.		
	

! Sammensætningen	af	ST	genererer	potentiale	for	at	bruge	sine	styrker	til	at	undgå		
trusler.	
	

! Sammensætningen	af	WT	genererer	potentiale	for	at	imødekomme	de	skrøbeligste		
positioner	ved	at	minimere	svagheder	og	undgå	trusler.		

	

	

3.6	Delkonklusion	

Med	 udgangspunkt	 i	 problemstillingen	 har	 jeg	 valgt	 at	 anvende	 ovennævnte	 teorier.	 Formålet	med	

denne	 strategiske	analyse	 er	 at	blive	 i	 stand	 til	 at	 vurdere	Bang	&	Olufsens	 strategiske	position,	 for	

herudfra	at	kunne	konkludere	på	deres	fremtidige	overlevelse.	Jeg	har	valgt	at	lade	teorier	indgå,	som	

anvendes	til	at	analysere	deres	interne-	og	eksterne	miljø.		
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Hertil	finder	jeg	det	relevant	at	analysere	hvilken	konkurrencestrategi	og	vækststrategier	de	forfølger.	

Dette	fordi	jeg	ønsker	at	fastslå	hvordan	Bang	&	Olufsen	forsøger	at	adskille	sig	fra	og	konkurrere	med	

deres	rivaler.	Dette	vil	være	påvirket	af	deres	nuværende	strategi,	men	denne	er	også	påvirket	af	nogle	

af	disse	forhold	og	jeg	vil	derfor	vurdere	strategiens	grundlag	for	succes.		

	

Valget	af	teori,	samt	modeller	til	udarbejdelse	af	min	analyse,	har	gennem	dette	kapitel	givet	mig	ind-

trykket	af,	at	jeg	ved	at	anvende	disse	kan	udlede	et	kvalificeret	svar	på	hvorfor	Bang	&	Olufsen	er	

økonomisk	udfordret	og	deres	fremtidige	overlevelse	derfor	er	truet.	Dette	vurdere	jeg	som	værende	

et	passende	grundlag,	for	at	kunne	besvare	min	problemformulering.	

	

	

	

Kapitel	4.0	Strategisk	analyse	
Jævnfør	strukturen	der	blev	introduceret	i	kapitel	1	er	vi	nu	kommet	til	den	egentlige	analyse.	
	

Figur 2: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet (forenklet udgave): 
      

Kapitel 1.0        
Indledende kapitel  " Kapitel 2.0  

Virksomhedspræs. " Kapitel 3.0          
Teoretisk gennemgang " Kapitel 4.0       

Strategisk analyse " Kapitel 5.0  
Perspektivering " Kapitel 6.0      

Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 		 		 		 		 		 		 		 		
	

	

I	dette	kapitel	vil	jeg	anvende	de	valgte	teorier,	samt	modeller	til	at	udarbejde	den	endelige	strategiske	

analyse.	Formålet	med	dette	kapitel	er,	at	folde	den	teoretiske	viden	ud	over	den	viden,	jeg	har	opnået	

om	Bang	&	Olufsen.	Dette	 skal	 gerne	 resultere	 i,	 at	 jeg	bliver	 i	 stand	 til	 at	besvare	den	nævnte	pro-

blemstilling,	samt	at	jeg	vil	være	rustet	med	nok	erfaring,	til	at	komme	med	et	løsningsforslag	til	virk-

somheden.	Løsningsforslaget	vil	først	indgå	i	næste	kapitel.	

	

Jeg	vil	starte	med	at	definere	markedet,	som	den	strategiske	analyse	kommer	til	at	vedrøre.	Dernæst	

vil	 jeg	holde	den	nogenlunde	samme	struktur,	som	er	opstillet	 i	kapitel	3,	men	betragtningsområdet	

handling,	samt	TOWS	analysen,	vil	først	blive	anvendt	i	næste	kapitel.	Grunden	til	dette,	er	at	disse	to,	

skal	fungere	som	evaluering	og	perspektivering	på	resultatet	af	den	strategiske	analyse.	

	

Efter	 at	have	analyseret	betragtningsområderne	position	og	valg,	hvor	SWOT-analysen	anvendes	af-

slutningsvist,	vil	 jeg	anvende	de	fire	 linser.	 Jeg	slutter	således	af	med	disse	 i	stedet	 for	at	starte	med	

dem.	Dette	giver	bedre	mening,	da	de	i	dette	afgangsprojekt	skal	bruges	til	at	fastslå	om	man	kan	spore	
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dem	i	Bang	&	Olufsens	strategiske	planlægning	og	udførsel.	Ydermere	hvad	virksomheden	ville	kunne	

få	ud	af	at	anvende	dem	fremadrettet,	til	at	udforske	og	forme	deres	strategi	anderledes.	

	

The	Exploring	Strategy	model	er	ikke	en	lineær	struktur	for	en	komplet	strategi,	da	man	aldrig	kan	for-

udsige	og	planlægge	alt.	Elementerne	kan	hele	tiden	ændre	sig	og	det	gælder	om	at	tilpasse	sig	hurtigst	

muligt,	hvis	ikke	det	er	en	mulighed	at	komme	dem	i	forkøbet.	

	

Denne	analyse	og	tolknings	proces,	hvor	flere	elementer	kobles	sammen,	skal	gerne	ende	med	en	sam-

let	forståelse	og	forklaring	af	sammenhænge.	Teorierne	skal	danne	forkundskab	for	den	endelige	kon-

klusion.		

	

Grunden	til	denne	proces,	hvori	jeg	hiver	teorier,	samt	modeller	ned	over	min	viden	om	Bang	&	Oluf-

sen,	er	for	bedre	at	kunne	fortolke	og	udvide	min	viden	om	hvordan	virksomheden	er	endt	hvor	de	er	i	

dag.	Denne	forståelse	og	viden,	er	også	meget	relevant	i	forhold	til	at	kunne	vurdere	deres	fremtidige	

eksistens.	Slutresultatet	gennem	den	strategiske	analyse,	skal	altså	gerne	blive	en	ny	og	bedre	forstå-

else,	som	kan	anvendes	perspektiverende	og	konkluderende.		

	

	

4.1	Definition	af	industrien	

Bang	&	Olufsen	befinder	sig	 i	elektronikindustrien,	hvor	deres	fagområde	er	 lyd-	og	billedprodukter.	

Ydermere	ligger	Bang	&	Olufsen	i	toppen	af	denne	industri,	når	det	kommer	til	kvalitet	og	design,	altså	

luksus.53	Dette	er	en	industri	hvor	hastigheden	af	nye	produkters	indtræden	på	markedet	er	meget	høj,	

grundet	den	teknologiske	udvikling.	

	

Bang	 &	 Olufsens	 produkter	 sælges	 over	 det	 meste	 af	 verden,	 og	 størstedelen	 af	 deres	 omsætning	

stammer	fra	salg	uden	for	Danmark,	hovedsagligt	i	resten	af	Europa.	De	opererer	primært	i	det	euro-

pæiske	marked,	men	har	et	ønske	om	at	indtage	markeder	herudenfor.54		

	

På	det	globale	marked	er	de	en	 lille	 spiller,	blandt	konkurrenter	 som	Samsung,	 Sony	og	Philips.	Det	

konkurrencemæssige	marked	er	hermed	sagt	præget	af	store	spillere,	hvor	Bang	&	Olufsen	 ikke	kan	

hamle	op	med	volumen	i	deres	produktion.			

																																								 																					
53	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
54	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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4.2	Position	

4.2.1	Strategiske	kapabiliteter,	samt	VRIO	

En	virksomheds	ressourcer	og	kompetencer	er	de	 interne	elementer,	som	er	afgørende	 for	virksom-

hedens	eksistens	i	industrien.	Eftersom	Bang	&	Olufsen	er	en	virksomhed	med	mange	års	erfaring,	har	

de	haft	muligheden	for	at	udvikle	disse	til	deres	fulde	potentiale,	så	de	kan	styrke	deres	position.	

	

Fysiske		

Bang	&	Olufsen	har	outsourcet	den	del	af	produktionsapparat,	som	vedrører	den	elektroniske	fremstil-

ling.	 I	 stedet	 indkøber	 de	 delkomponenter	 og	 halvfabrikater	 hos	 underleverandører.	 Tilbage	 er	 den	

mekaniske	bearbejdning	og	overfladebehandling	 af	 aluminium,	 samt	 indfarvning	 af	 komponenterne.	

Et	sådan	anlæg	betegnes	anodiseringsanlæg.55	Dette	hænger	sammen	med	at	denne	del	af	produktio-

nen,	kan	styrkes	af	deres	kompetencer	indenfor	design,	konceptudvikling,	godt	håndværk,	lyd	og	aku-

stik.	Dermed	har	de	valgt	at	fokusere	på	det	endelige	udseende	og	design,	som	er	kendetegnet	for	de-

res	produkter.		

	

Disse	kompetencer	overføres	også	i	den	måde	hvormed	det	endelige	produkt	præsenteres	for	forbru-

geren	i	butikken.	Dette	sker	ikke	kun	via	andre	distributører,	da	Bang	&	Olufsen	driver	deres	egne	bu-

tikker,	hvilket	er	et	stærkt	signal	at	sende	til	kunden.	Dette	mener	jeg	også	har	væsentlig	betydning	for	

et	høj	serviceniveau,	for	her	kan	der	virkelig	kræses	om	kundens	behov.	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	de-

res	butiksdesign,	skal	skabe	en	unik	shoppingoplevelse,	for	derved	at	opnå	en	unik	kundeoplevelse	for	

forbrugeren.			

	

Finansielle	

Bang	&	Olufsens	finansielle	midler	er	grundlæggende	afhængig	af	optaget	banklån,	aktiekapital,	gæld	

til	 leverandører	 af	 varer	 og	 tjenesteydelser,	 samt	 årets	 pengestrømme	 som	 er	 sammensat	 af	 blandt	

andet	virksomhedens	driftsaktivitet	og	investeringsaktivitet.		

	

Bang	&	Olufsens	finansielle	ressourcer	bliver	presset,	ved	at	driften	de	sidste	år	ikke	har	skabt	overve-

jende	positive	 resultater.	 Implementering	af	en	ny	strategi	er	heller	 ikke	omkostningsfrit	og	Bang	&	

Olufsens	likviditet	bliver	derved	presset.	I	den	forbindelse	har	de	senest	i	juni	2014	udbudt	nye	aktier	

til	kapitalforhøjelse.	Formålet	med	dette	var	at	tilføre	likviditet	til	at	forøge	væksten,	for	herigennem	

at	skabe	bedre	grundlag	for	forbedre	drift	og	dermed	positive	resultater.	

																																								 																					
55	http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/manufacturing-environment	
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Dog	har	 salget	 af	Automotive	 segmentet	 resulteret	 i	 at	 selskabet	har	kunnet	 indfri	 sine	 låneaftaler	 i	

banken.	På	nuværende	tidspunkt	er	der	heller	ingen	tegn	på	at	deres	gæld	til	leverandører	er	stigende	

fra	 sidste	 år	 til	 i	 år,	 hvilket	 også	 indikerer	 at	 deres	 usikre	 økonomiske	 situation	 ikke	 er	 forringet.	

Ydermere	er	deres	 tilgodehavende	hos	debitorer	også	 lavere	end	sidste	år,	hvilket	betyder	 lavere	 fi-

nansiel	risiko	forbundet	hermed.	Dette	er	positivt,	trods	deres	utilfredsstillende	resultater.		

	

Salget	af	Automotive	samt	kapitalforhøjelsen,	har	altså	styrket	deres	finansielle	ressourcer	væsentligt,	

hvilket	klart	har	forbedret	deres	økonomiske	situation.	Men	dette	kan	ikke	lave	om	på	det	faktum,	at	

de	ikke	skaber	positive	resultater	gennem	den	daglige	drift.		

	

Menneskelige	

Deres	 kompetencer	 indenfor	 lyd	 og	 akustik,	 konceptudvikling,	 design,	 systemintegration	 og	 godt	

håndværk,	er	udviklet	gennem	erfaring	ud	fra	den	viden	og	de	færdigheder	som	ledelsen	og	medarbej-

derne	 i	 Bang	&	Olufsen	 besidder.	 Det	 er	 disse	 ressourcer	 og	 kompetencer,	 som	definere	 deres	 pro-

duktkvalitet	og	adskiller	deres	produkter	fra	konkurrenters.		

	

Når	man	som	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	adskille	sig	fra	konkurrenterne	ved	at	være	unikke,	stilles	der	

høje	krav	til	produktiviteten	 fra	deres	 forsknings-	og	udviklingsteam.	Det	er	deres	 innovative	 tanke-

gang,	 som	viser	 resultater	 i	deres	produktportefølje.	Bang	&	Olufsen	har	 siden	 implementeringen	af	

den	nye	strategi	haft	fokus	på	den	centrale	forbrugerforretning,	modsætningsvist	det	tidligere	bredere	

fokus.	 Ekspertiseområdet	 er	 således	 indsnævret	 for	 at	 de	 kan	 blive	 endnu	 bedre	 til	 det,	 som	 de	 er	

bedst	til.		

	

Denne	viden	udvider	de	yderligere	i	forbindelse	med	samarbejdsaftalerne.	Bang	&	Olufsen	indgår	afta-

ler	med	andre	virksomheder	i	industrien,	som	blandt	andet	besidder	større	fysiske	ressourcer	end	de	

selv	har	på	nuværende	tidspunkt.	Dette	med	henblik	på	grundlag	for	stordriftsfordele.		

	

Intellektuelle	

Her	taler	vi	blandt	andet	om	deres	brandværdi.	Dette	er	påvirket	af	hvor	mange	konkurrenter	der	er	i	

industrien	og	hermed	hvilke	alternativer	forbrugerne	har.	Desto	flere	valgmuligheder	forbrugeren	har	

blandt	 produktmærker,	 desto	 svagere	 kan	 Bang	 &	 Olufsens	 brandværdi	 og	 dermed	 kundesegment	

blive.	Når	Bang	&	Olufsen	skal	styrke	deres	brandværdi	blandt	kunderne,	handler	det	for	dem	om	at	

være	mere	attraktiv	end	konkurrenterne,	ved	at	adskille	sig	fra	deres	produkter.		
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Bang	&	Olufsen	kan	for	at	styrke	deres	brandværdi,	søge	en	bredere	målgruppe.	Dette	er	også	hvad	de	

har	gjort	med	lanceringen	af	B&O	Play	produkterne.	Spørgsmålet	er	så	hvad	denne	udvikling	i	deres	

produktportefølje	komme	til	at	betyde	for	deres	nuværende	kunders	syn	på	brandet.		

	

Ydermere	vil	den	globale	tilstedeværelse	styrke	deres	position	i	industrien	og	dermed	kendskabet	til	

deres	brand.	Men	Bang	&	Olufsen	 er	 en	 lille	 spiller,	 når	man	 sammenligner	dem	med,	 for	 eksempel	

Sony,	Samsung	eller	Philips,	og	derfor	er	dette	et	langt	sejt	træk,	som	det	er	uvist	om	de	besidder	res-

sourcerne	og	kompetencerne	til	at	kunne	gennemføre.		

	

Desuden	er	deres	brand	beskyttet	via	patenter.	Bang	&	Olufsen	har	i	dag	70	patentrettigheder	og	i	for-

bindelse	med	deres	 konstante	 udvikling	 af	 nye	 produkter,	 søger	 de	 at	 sikre	 deres	 forretning	 ved	 at	

deres	opfindelser	bliver	registreret.56		

	

VRIO	

Værdien	og	holdbarheden	af	de	gennemgåede	kapabiliteter,	kan	vurderes	ved	hjælp	af	VRIO	modellen.	

Jeg	har	her	indsat	det	ovenfor	gennemgået:		

	

	
Figur 11: VIRO modellen, udfyldt og anvendelig version 

  V R I O 
Fysiske         
Anodiseringsanlæg Ja - Ja Ja 
Butiksdesign Ja Ja - Ja 

Finansielle         

Økonomi - - - - 

Menneskelige         

Medarbejderviden Ja Ja Ja Ja 

Samarbejdspartnere Ja Ja - Ja 

Intellektuelle         

Brandværdi Ja Ja Ja Ja 

Patenter Ja Ja Ja Ja 
	
Kilde:	Inspireret	af	undervisningsmateriale	fra	strategisk	ledelse,	samt	egen	tilvirkning	
	

	

	

																																								 																					
56	http://www.patentgenius.com/assignee/BangOlufsenAS.html	
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Grunden	til	at	jeg	ikke	har	vurderet	værdien	af	deres	finansielle	kapabiliteter,	er	fordi	dette	på	nuvæ-

rende	tidspunkt	nærmere	er	en	udfordring	for	dem,	forstået	på	den	måde	at	de	ikke	formår	at	levere	

tilfredsstillende	resultater.	Deres	økonomi	har	dog	taget	en	positiv	drejning	og	dette	kan	i	 fremtiden	

skabe	et	sundt	grundlag	for	deres	andre	kapabiliteter.		

		

Unikke	kapabiliteter	/	kernekompetencer	

Disse	betegner	dét	 som	gør	 virksomheden	unik	og	 svær	 at	 efterligne,	 hvilket	 skaber	 en	 vedvarende	

konkurrencemæssigfordel.	I	Bang	&	Olufsens	tilfælde	benævnes	disse	som	lyd	og	akustik,	kortlægning	

af	brugeroplevelse,	konceptudvikling,	design,	systemintegration	og	godt	håndværk.	Disse	er	opbygget	

over	tid,	ad	ovenfornævnte	ressourcer	om	kompetencer	og	understøttes	heraf	og	går	på	tværs	af	deres	

produkter.	

	

Jeg	mener,	at	deres	eksklusivitet	er	afledt	af	deres	unikke	kapabiliteter,	hvad	enten	de	er	af	vedvaren-

de	eller	af	midlertidig	karakter.	Denne	duft	af	eksklusivitet	som	Bang	&	Olufsen	besidder,	er	de	 ikke	

kommet	 sovende	 til.	 Den	 er	 etableret	 gennem	mange	 års	 forskning	 og	 udvikling,	 hvor	 de	 har	 turde	

være	frontløbere.	Ikke	mange	af	deres	konkurrenter	formår	at	nå	samme	niveau	indenfor	kvalitet	og	

design,	som	Bang	&	Olufsen,	men	dette	har	også	sin	pris.57		

	

Ydermere	er	Bang	&	Olufsens	distributionskanaler	en	unik	kapabilitet	for	dem,	da	de	ikke	kun	ønsker	

at	nå	ud	til	deres	kunder	gennem	tredjepartsforhandlere,	men	også	driver	deres	egne	butikker	(B1),	

som	kun	forhandler	deres	produkter.	At	satse	på	denne	form	for	distribution	er	efter	min	vurdering,	

ikke	normalen	i	branchen.	Nogle	af	konkurrenterne	har	måske	en	flagship	store58	rundt	omkring	i	ho-

vedstaderne	i	verden,	men	Bang	&	Olufsens	B1	butikker	er	at	finde	mange	steder	i	de	markeder	hvor	

de	på	nuværende	er	tilstede.		

	

4.2.2	PESTEL	

Med	en	PESTEL	analyse	bevæger	vi	os	væk	fra	selve	virksomheden	og	op	 i	et	 fugleperspektiv,	 for	at	

analysere	de	makro	omgivelser	som	virksomheden	agerer	i.		

	

Politiske	forhold	

Der	 vil	 altid	 eksistere	 politiske	 udspil,	 som	 ligger	 og	 lurer	 ude	 i	 fremtiden	 og	 som	 kan	 påvirke	 er-

hvervslivet.	Hvad	enten	regeringen	er	socialistisk	eller	liberal	styret,	er	der	forhold	at	tage	højde	for.	

																																								 																					
57	http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/130584/artikel.html	
58	Betegner	en	bedst	mulige	placering,	hvor	den	største	butik	ligger	som	sælger	største	mængde.		
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Idealen	 i	 socialismen	er	 social-	og	økonomisk	 lighed	 i	høj	 grad,	blandt	 folket	 i	 samfundet.	Dette	kan	

blandt	andet	opnås	ved	at	hæve	skatter	og	afgifter,	for	at	skabe	flere	midler	i	statskassen	til	at	bistå	de	

knap	så	velhavende	i	samfundet.	Men	dette	vil	også	sænke	den	disponible	indkomst	og	dermed	efter-

lade	mindre	 tilovers	 hos	 forbrugeren,	 som	 ellers	 kunne	 have	 være	 anvendt,	 for	 eksempel	 i	 Bang	&	

Olufsens	butikker.	

	

Et	 tiltag	 kunne	meget	muligt	 vedrøre	 handelsbarrierer.	 Et	 land	 som	 indførersz	 disse,	 kan	 forhindre	

eller	besværliggør	handel	med	udlandet.	Dette	kan	regeringer	og	offentlige	myndigheder	for	eksempel	

gøre	ved	at	hæve	tolden	eller	sætte	importrestriktioner.	Ved	G20	topmødet,	senest	i	september	2009,	

forpligtede	alle	deltagende	lande	sig	til	ikke	at	indføre	nye	handelsbarrierer.59		

	

Dog	opstår	der	fortsat	handelsbarrierer,	hvilket	lande	gør	for	at	beskytte	deres	egen	økonomi,	men	det	

vil	 for	eksempel	påvirke	andres	 landes	eksport	potentiale.	Eftersom	Bang	&	Olufsen	ønsker	at	vokse	

globalt	vil	det	være	skæbnesvangert	hvis	lande	som	USA	eller	Kina	indfører	strenge	handelsbarrierer.	

Specielt	i	forbindelse	med	krisetider,	kan	mængden	af	nye	handelsbarrierer	eskalere.		

	

For	Bang	&	Olufsen	vil	dette	ødelægge	deres	muligheder	for	at	vokse	globalt,	men	det	vil	også	kunne	

have	betydning	for	priserne	på	de	komponenter,	som	de	anvender	i	produktionen.		

	

Økonomiske	forhold	

Økonomi	kan	påvirkes	på	mange	måder,	både	fra	politisk	side,	men	også	af	finansielle	kriser.	Dette	vil	

have	stor	betydning	for	enhver	virksomhed.	Det	kan	for	eksempel	være	pengepolitik,	som	er	de	hand-

linger,	som	Nationalbank	foretager	med	henblik	på	blandt	andet	at	påvirke	kurs-	og	renteforhold.	

	

Valutakurspolitik	er	relevant	for	Bang	&	Olufsens,	da	deres	koncernregnskab	aflægges	i	danske	kroner,	

men	 90%	af	 koncernens	 omsætning	 i	 2014/15	 stammer	 fra	 lande	 i	 Europa	 og	 derfor	 er	 i	 fremmed	

valuta.	Deres	omfattende	internationale	aktiviteter	betyder,	at	koncernens	resultatopgørelse,	balance	

og	egenkapital	blandt	andet	er	udsat	for	valutarisiko.		

	

For	eksempel	bliver	omsætningen	 i	de	udenlandske	datterselskaber,	 som	aflægger	regnskab	 i	anden	

valuta	end	danske	kroner,	omregnet	efter	en	gennemsnitlig	valutakurs	for	året.60	Dette	skaber	hvert	år	

valutakursreguleringer,	som	både	kan	være	negativ	eller	positiv.		

																																								 																					
59	http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/handelsbarrierer/	
	
60	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 47	

Store	 kursudsving	 vil	 kunne	 få	 fatale	 konsekvenser	 for	Bang	&	Olufsen.	 På	 nuværende	 tidspunkt	 er	

størstedelen	af	 fremmedvalutaen	euro,	da	hovedparten	af	deres	aktivitet	stammer	fra	 lande	som	an-

vender	denne	valuta,	 jævnfør	deres	årsrapport.	Herved	bliver	den	danske	fastkurspolitik	overfor	eu-

roen	relevant.	Danmark	har	indgået	en	aftale	med	Den	Europæiske	Centralbank	og	eurolandene	om	et	

udsvingsbånd	på	+/-	2,25%.	Dette	vil	sige	at	kronen	højst	kan	bevæge	sig	mellem	762,824	og	729,252	

kroner	per	100	euro.61		

	

At	overvåge	udviklingen	i	fremmed	valutaer,	vil	blive	ekstra	væsentligt	for	Bang	&	Olufsen,	når	de	fort-

sat	 forfølger	deres	 ønsker	 om	at	 vokse	 globalt.	 Global	 tilstedeværelse	 kan	betyde	 større	usikkerhed	

omkring	 valutakursreguleringerne	 i	 forbindelse	 med	 regnskabsaflæggelsen.	 Det	 er	 derfor	 vigtigt	 at	

Bang	&	Olufsen	er	overvågende	for	hvor	stærkt	valutaerne	står,	 i	de	 lande	som	de	er	tilstede	i	og	de	

lande	som	de	ønsker	at	være	tilstede	i.		

	

Ydermere	kan	rentepolitik	være	af	afgørende	betydning		for	Bang	&	Olufsen,	da	ændringer	i	renten	af	

Nationalbanken	 i	 forhold	 til	 Den	 Europæiske	 Centralbanks	 renter,	 normalt	 vil	 påvirke	 kronekursen	

over	 for	euroen.	Samtidigt	har	udviklingen	 i	 renterne	betydning	 for	virksomhedens	og	 forbrugerene	

ind-	og	udlånsrenter,	hvilket	vil	kunne	påvirke	muligheden	for	vækst.62	

	

Udover	 pengepolitik,	 kan	 en	 finansiel	 krise	 have	 enorm	 effekt	 på	 erhvervslivet.	 Krisetider,	 som	 Fi-

nanskrisen	med	start	i	200863,	rammer	nogle	virksomheder	hårdere	end	andre.	Specielt	hårdt	ramt	vil	

de	virksomheder	være,	som	Bang	&	Olufsen,	der	sælger	luksusgoder.	Disse	produkter	er	kendetegnet	

ved,	at	de	ikke	er	af	ringe	værdi	eller	nødvendige	for	forbrugeren,	men	noget	man	ejer	hvis	indkom-

sten	 tillader	det.	Der	er	altså	en	stærk	sammenhæng	mellem	efterspørgslen	på	produktet	og	den	di-

sponible	indkomst.			

	

Indkomstændringer,	 kan	 skyldes	mange	 ting.	 Senest	 har	 Finanskrisen	 budt	 på	 den	 værste	 jobkrise	

siden	1930erne.64	Dette	er	beretningerne	fra	en	artikel	i	Berlingske	Business,	hvor	en	skribent,	jævn-

før	en	analyse,	skriver	at	Finanskrisen	først	vil	slippe	sit	tag	i	2018.	En	jobkrise	påvirker	økonomien	

negativt	og	dermed	også	Bang	&	Olufsen,	hvilket	også	kan	spores	i	deres	resultater	siden	2008.	Så	hvis	

denne	tendens	skal	fortsætte	endnu	2	år,	er	denne	faktor	belastende	for	Bang	&	Olufsens	strategiske	

planlægning	og	udførsel	og	dermed	fremtidige	overlevelse.		

																																								 																					
61	http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx	
62	http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/implementering/Sider/default.aspx	
63	http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Samfundsøkonomiske_forhold/Finanskrisen	
64	http://www.business.dk/oekonomi/ny-analyse-finanskrisen-boed-paa-den-vaerste-jobkrise-siden-1930erne	
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Grafen	 nedenfor	 illustrerer	 arbejdsmarkedstilknytningen	 fra	 2007	 til	 201565	og	 viser	 dermed	mulig	

indkomstændring	for	de	som	har	mistet	deres	job	og	derved	har	fået	lavere	rådighedsbeløb:	

	

	
Figur 12: Graf over arbejdsmarkedstilknytning 

	
	

	

Sociale	og	kulturelle	forhold	

I	tråd	med	ovennævnte,	hører	Bang	&	Olufsens	produkter	til	iblandt	den	dyre	ende.	Forbrugeren	skal	

altså	være	villige	til	at	betale	en	højere	pris	for	deres	kvalitetsprodukter.	For	at	dette	kan	lade	sig	gøre,	

skal	der	også	være	et	grundlag	for	det,	og	her	spiller	forbrugeradfærden	en	væsentlig	rolle.	

	

Som	grafen	nedenfor	viser,	har	der	været	en	væsentlig	ændring	 i	nettoopsparingen	over	de	sidste	 ti	

år.66	Dette	skyldes	også	Finanskrisen,	som	har	gjort	forbrugeren	mere	bevist	om	at	spare	op	til	dårlige	

tider,	og	derved	ikke	benytter	deres	penge	til	forbrug.		

	

	

	

	

																																								 																					
65	http://www.statistikbanken.dk/AKU125	
66	http://www.statistikbanken.dk/NAHO3	
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For	salget	af	Bang	&	Olufsen	produkter,	har	dette	betydet	at	der	ikke	har	været	lige	så	mange	penge,	

som	kunne	været	gået	 til	 forbrug	som	før	2009,	hvor	 finanskrisen	satte	sit	præg	på	 forbruget.	Dette	

har	været	en	af	grundende	til	at	Bang	&	Olufsen	har	haft	sværere	ved	at	sælge	deres	produkter.	For-

brugeren	har	ikke	haft	det	nødvendige	økonomiske	overskud.	

	

	
Figur 13: Graf over nettoopsparing  

		
	

	

Der	er	dog	en	positiv	tendens	at	spore,	i	forhold	til	niveauet	af	opsparing,	da	dette	er	faldende	fra	2014	

til	2015,	hvilket	indikerer	at	forbrugerne	er	begyndt	at	bruge	flere	penge	og	opspare	mindre.		

	

Den	ændrede	forbrugeradfærd	kan	imødekommes	af	Bang	&	Olufsen	ved	at	lancere	billigere	produk-

ter,	som	kan	virke	mere	overkommelige	for	forbrugeren.	Dette	er,	hvad	Bang	&	Olufsen	forsøger	ved	

introduktionen	af	produktsegmentet	B&O	Play.	At	være	opmærksom	på	forbrugeradfærden	kan	være	

nøglen	til	et	bedre	salg	og	dermed	højere	indtjening.	Bang	&	Olufsen	gør	det	klart	i	deres	årsrapport,	at	

dette	er	et	af	deres	fokusområder.67		

	

	

	
																																								 																					
67	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	
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Teknologiske	forhold	

Indenfor	elektronikindustrien,	er	den	tid	som	vi	lever	i	i	dag,	særdeles	præget	at	teknologi	og	dermed	

også	forventningen	til	denne.	Der	er	nærmest	ingen	grænse	for,	hvad	forbrugeren	ønsker	af	deres	ny-

indkøbte	produkter	–	de	skal	som	minimum	gøre	hverdagen	bedre	og/eller	nemmere.	Hvis	et	nyt	pro-

dukt	altså	ikke	indeholder	ny	teknologi,	har	forbrugeren	en	tendens	til	ikke	at	finde	det	interessant	at	

bruge	penge	deres	på.		

	

Teknologien	er	påvirket	af	den	digitale	revolution,	og	i	en	analyse	af	denne	er	hovedbudskabet,	at	man	

ikke	har	tid	til	at	vente,	samt	at	hvis	man	ikke	følger	med	nu,	vil	andre	virksomheder	komme	og	over-

hale	indenom	og	frarøve	kunderne.68		

	

Forskning	 og	 udvikling	 præger	 altså	 allerede	 konkurrencen	 i	 industrien	 i	 dag	 og	 dette	 faktum	 vil	 i	

fremtiden,	på	ingen	måde	få	mindre	relevans.	Derfor	er	det	afgørende	at	Bang	&	Olufsen	fortsat	foku-

serer	på	og	investerer	i	innovation.	I	denne	branche	kendetegner	dette	forskellen	mellem	overlevelse	

eller	ophør	af	virksomheden.	Dermed	sagt,	at	hvis	virksomheden	skal	kunne	klare	sig	blandt	de	inter-

nationale	konkurrenter	er	dette	en	afgørende	faktor.	Men	det	er	også	en	kostbar	affære	at	være	mar-

kedsførende	indenfor	de	nyeste	tendenser.		

	

Ved	 forskning	 i	ny	 teknologi	er	der	 faldgruber,	 såsom	hvis	der	 forskes	 indenfor	et	område,	 som	der	

alligevel	 ikke	 kommer	 noget	 innovativt	 slutprodukt	 ud	 af.	 Under	 denne	 proces	 kan	 der	 være	 gået	

spildte	midler	til	grunde,	og	hvis	dette	sker	ofte	kan	det	blive	en	kostelig	affære	for	virksomheden.	Det	

handler	således	om	hele	tiden	at	forny	sig	selv,	men	uden	nogle	fiaskoer	på	vejen,	hvilket	i	sig	selv	kan	

være	svært.	Dernæst	kan	virksomheden	heller	aldrig	vide	sig	helt	sikker	på,	om	slutforbrugeren	finder	

det	nye	produkt	lige	så	spændende	som	virksomheden	selv.		

	

Tiden	er	en	væsentlig	faktor,	både	hvad	angår	mængden	af	tid	der	forbruges	fra	opfindelsesstadie	til	

slutprodukt,	da	konkurrenterne	for	eksempel	kan	have	lanceret	noget	tilsvarende,	men	hurtigere.	Men	

tiden	er	også	afgørende	i	forhold	til	forældelsesgraden	af	produkterne	i	sortimentet.	Det	vil	være	ær-

gerligt	at	have	brugt	megen	tid	og	penge,	på	at	udvikle	et	produkt	som	kun	er	på	markedet	i	et	år.	På	

dette	 tidspunkt	har	udviklingsprocessen	måske	 slet	 ikke	 tjent	 sig	 selv	 ind	endnu.	Hastigheden	 i	den	

teknologiske	udvikling	er	hermed	sagt	en	reel	trussel	mod	Bang	&	Olufsens	fremtidige	overlevelse.		

	

																																								 																					
68	http://www.business.dk/vaekst/digital-revolution-begynder-og-ender-hos-kunden	
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Ydermere	er	kvaliteten	af	slutproduktet	også	af	afgørende	betydning.	Ikke	nok	med	at	produktet	skal	

indeholde	den	rette	mængde	teknologi,	så	skal	der	også	bruges	midler	på	at	udvikle	materialer	med	

god	holdbarhed,	der	samtidigt	 tager	sig	pænt	ud.	Der	stilles	 fra	 forbrugeren	således	enorme	krav	 til	

producenterne,	i	forhold	til	hvad	de	forventer	af	produkterne.	Hvis	ikke	disse	krav	er	opfyldt,	så	er	der	

intet	salg.		

	

Dette	 fokus	 på	 teknologien	 kombineret	 med	 hastigheden	 hvormed	 der	 kommer	 nye	 produkter	 på	

markedet,	kan	også	have	indflydelse	på	forbrugerens	tankegang	omkring	hvad	der	er	en	god	investe-

ring	eller	ej.	De	tror	måske	ikke	længere	på	en	dyr	investering	i	kvalitetsprodukter,	da	kvaliteten	ikke	

kan	hamle	op	med	levetiden	af	produkterne.	Dette	er	en	væsentlig	udfordring	for	Bang	&	Olufsen,	som	

de	eventuelt	kan	imødekomme	ved	at	tilbyde	mere	end	bare	produktet	i	sig	selv.		

	

Dette	kan	for	eksempel	være	et	højt	serviceniveau	overfor	forbrugeren,	samt	videreudvikling	af	eksi-

sterende	software	til	deres	produkter.	Sådanne	softwareopdatering	kan	forbedre	kunderes	oplevelse	

og	vil	 være	muligt	 ved	at	kunderne	 ”bare”	kan	downloade	den.	Resultatet	 skal	 gerne	være,	 at	deres	

produkter	er	mere	attraktive	for	forbrugeren	og	dermed	styrke	deres	tro	på	investering	i	deres	pro-

dukter.		

	

Miljø	

Blandt	de	fleste	folkefærd	og	dermed	forbrugerne,	samt	politikkere	hersker	der	et	øget	fokus	på	grøn	

energi,	samt	bevidsthed	omkring	miljøbelastningen.	Dette	stiller	krav	til	Bang	&	Olufsens	miljøindsats.	

Jævnfør	afsnittet	i	deres	årsrapport	2014/15	om	samfundsansvar	(CSR),	arbejder	de	systematisk	med	

dette	 område,	 hvori	 de	 blandt	 andet	 er	 certificeret	 i	 henhold	 til	 ISO	 14.001	 om	miljøledelse,	 samt	

OHSAS	18.001	om	arbejdsmiljøledelse.		

	

De	 opnåede	 certifikater	 er	 internationale	 standarder,	 hvilket	 bevidner	 at	 Bang	&	 Olufsen	 ønsker	 at	

overholde	miljølovgivningerne	 i	 de	pågældende	 lande,	 som	de	opererer	 i.	De	 to	nævnte	 certifikater,	

afspejler	en	virksomhed	som	er	miljøbeviste	både	i	det	interne	og	eksterne	miljø,	hvilket	er	et	stærkt	

signal	at	sende	til	sine	kunder,	men	også	konkurrenter.		

	

At	Bang	&	Olufsen	ikke	mindsker	deres	fokus	på	dette	område,	men	måske	endda	satser	yderligere	på	

bæredygtighed	 i	 deres	 produkter,	mener	 jeg	 kan	 være	 afgørende	 for	 forbrugerens	 interesse	 i	 deres	

produkter.		
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Ydermere	kan	priserne	i	produktionen	påvirkes,	hvis	der	fra	politisk	side	bliver	vedtaget	højere	afgif-

ter	og	lignende.	Dette	forhold	skal	Bang	&	Olufsen	konstant	have	opmærksomhed	omkring,	da	dette	vil	

kunne	vælte	hele	indtjeningsgrundlaget,	hvis	dette	sker.		

	

Lovgivning	

Når	en	virksomhed	udvikler	produkter,	som	er	unikke	for	branchen,	er	det	vigtigt	 for	dem	at	alle	og	

enhver	 ikke	kan	efterligne	produktet.	En	virksomhed	kan	beskytte	deres	opfindelse	ved	at	 få	en	pa-

tent.	Denne	beskyttelse	indebærer,	at	ejeren	heraf	kan	forbyde	andre	at	producere,	sælge	og	importere	

tekniske	nyskabelser	i	de	lande,	som	patentet	dækker.	

	

Bang	&	Olufsen	har	selvfølgelig	ikke	haft	mulighed	for	at	tage	patent	på	for	eksempel	TV	generelt,	men	

det	kan	alternativt	være	på	en	komponent	i	det	færdige	produkt,	som	forbedrer	billed-	eller	lydkvalite-

ten.	At	opfinde	noget	 lignende	og	få	dette	patentbeskyttet	kan	betyde,	at	konkurrenterne	kan	holdes	

på	afstand,	på	lige	præcis	dette	område,	og	forhåbentligt	resultere	i	konkurrencemæssig	fordel.		

	

Problemer	kan	opstå,	når	disse	patenter	ikke	har	effekt	over	landegrænser.	I	så	fald	kan	kostbar	forsk-

ning	resultere	i	at	blive	kopieret,	eller	modsætningsvist	kan	man	blive	beskyldt	for	at	have	efterlignet	

andre.		

	

Jævnfør	Bang	&	Olufsens	årsrapport	2014/15	er	de	opmærksomme	på	denne	problematik.	De	 fører	

jævnligt	 intern	 kontrol,	 for	 at	 sikre	 at	 udviklingen	 af	 nye	 produkter	 ikke	 krænker	 tredjemands	 ret-

tigheder.	Her	nævner	de	både	patent,	varemærke	og	design	som	vigtige	aspekter.	Denne	problematik	

må	alle	udbyderne	i	elektronikindustrien	leve	med.		

	

En	ting	er	at	falde	i	sådanne	en	patentfælde,	men	noget	andet	er	hvis	forbrugeren	ser	produkterne	som	

en	kopi	af	noget	andet.	Dette	vil	påvirke	brandværdi	negativt,	specielt	når	vi	snakker	high-end	produk-

ter.		

	

Lovgivning	på	dette	område	kan	altså	være	af	stor	betydning	for	Bang	&	Olufsen.	Men	da	de	allerede	

har	fokus	på	dette	forhold,	kan	man	håbe	at	de	er	så	godt	muligt	beskyttet,	samt	observante	i	forbin-

delse	med	deres	nye	opfindelser.			
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Key	drivers	of	change	

Mange	af	PESTEL	modellens	faktorer,	vist	i	kapitel	3,	påvirker	eller	vil	påvirke	Bang	&	Olufsen.	Afgø-

rende	er	det	blandt	andet,	om	disse	faktorer	berører	alle	spillere	i	industrien,	eller	om	det	kun	er	Bang	

&	Olufsen	der	bliver	påvirket	af	dem.	Hvis	der	er	tale	om	faktorer	som	berører	alle,	kan	det	selvfølgelig	

være	af	afgørende	betydning,	men	det	vil	i	så	fald	ikke	kun	være	faktorer	som	påvirker	Bang	&	Olufsen,	

men	hele	industrien.	Der	er	nogle	basale	vilkår	som	man	må	leve	op	til	i	industrien,	hvis	man	vil	eksi-

stere.	

	

Gennem	PESTEL	analysen,	har	jeg	gennemgået	nogle	af	de	mest	centrale	omverdensfaktorer,	som	jeg	

mener	har	og	vil	kunne	have	 indflydelse	på	Bang	&	Olufsen.	Spørgsmålet	er	hvilke	der	er	mest	afgø-

rende	lige	nu.		

	

Jeg	 har	 udvalgt	 de	key	drivers	of	change	 fra	makroomgivelserne,	 som	 jeg	mener	 er	mest	 relevante	 i	

forhold	til	Bang	&	Olufsen	og	denne	strategiske	analyse.	På	nuværende	tidspunkt	mener	jeg,	at	det	er	

vigtigst	for	Bang	&	Olufsen	at	de	forholder	sig	til	disse	faktorer:	

	

! Finanskrisens	efterdønninger.	Hvordan	den	har	skabt	en	jobkrise	og	dermed	negativ	indkomstæn-
dring,	samt	ændret	forbrugeradfærd,	hvor	der	spares	mere	op	end	tidligere.	
	

! Hastigheden	i	den	teknologiske	udvikling,	stiller	et	endnu	større	innovations	krav.	Forventninger-
ne	fra	forbrugeren	forøges,	samtidig	med	at	troen	på	den	dyre	investering	daler.	

	

Jeg	mener	at	de	økonomiske,	sociokulturelle	og	teknologiske	faktorer,	er	de	miljømæssige	drivkræfter,	

som	har	størst	indflydelse	på	Bang	&	Olufsens	strategi	i	forhold	til	om	den	lykkes	eller	ej.	Disse	mener	

jeg	 fremadrettet	vil	have	konsekvens	 for	hvordan	deres	strategi	skal	se	ud	og	om	de	 i	det	hele	 taget	

overlever.		

	

For	Bang	&	Olufsen	handler	det	om	at	 tilpasse	sig	disse	 forhold	bedst	muligt,	men	også	at	overvåge	

disse	for	at	se	om	de	udvikler	sig	yderligere	eller	aftager,	samt	om	der	opstår	nye	udfordringer	i	frem-

tiden.	
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4.2.3	Porter’s	Five	Forces	

Fokus	flytter	her	lidt	tættere	på	Bang	&	Olufsen,	hvor	PESTEL	er	makro	omgivelser,	så	er	Porter’s	Five	

Forces	en	analyse	af	industrien	og	hvor	profitabel	den	har	potentiale	til	at	være.	Virksomhedens	egen	

ressourcer	og	kompetencer	er	afgørende	for	hvordan	de	klarer	sig	blandt	deres	konkurrenter.	

	

Det	er	bestemt	ikke	alle	virksomhederne	i	elektronikbranchen,	som	kan	måle	sig	med	Bang	&	Olufsens	

design	og	kvalitet.	Dette	indsnævrer	mængden	af	konkurrenter,	hvis	man	ser	på	spillerne	i	branchen	

på	den	måde.	Problemet	for	Bang	&	Olufsens	konkurrenceposition	opstår,	hvis	forbrugeren	ikke	aner-

kender	Bang	&	Olufsens	produkter	som	værende	af	top	kvalitet	og	i	stedet	for,	lige	så	gerne	vælger	et	

standardprodukt	som	er	væsentligt	billigere.		

	

Potentielle	konkurrenter	

Hvis	markedet	ikke	er	mættet	vil	det	indbyde	potentielle	konkurrenter	til	at	træde	ind	og	tage	en	bid	

af	den	 lækre	kage.	En	stigende	efterspørgsel	 i	markedet,	vil	altså	med	sikkerhed	 fremavle	 flere	kon-

kurrenter.	 Lav	 efterspørgsel	 vil	 resultere	 i	 færre	 konkurrenter,	 da	 konkurrencen	 så	 vil	 blive	meget	

hård.		

	

På	nuværende	tidspunkt	er	der	hård	konkurrence	om	de	penge	som	forbrugerne	vælger	at	bruge.	Som	

nævnt	ovenfor	i	PESTEL-analysen	har	kundernes	forbrugsadfærd	siden	finanskrisen,	været	påvirket	af	

en	tendens	til	at	spare	og	ikke	bruge	penge.		

	

Truslen	fra	potentielle	nye	indtrængere	i	elektronikindustrien,	som	kan	nå	samme	niveau	som	Bang	&	

Olufsen,	og	derved	frarøve	dem	kunder	 i	deres	mindre	del	af	markedet,	anser	 jeg	som	værende	 lille.	

Dette	begrundet	med,	at	det	vil	kræve	en	stor	andel	kapital,	 for	eksempel	i	opstartsfasen	hvor	forsk-

nings	og	udviklings	processer	vil	være	nødvendige	for	at	kunne	gøre	dem	unik.			

	

Markedsføringens	omkostningerne	vil	også	være	en	afgørende	faktor	for,	om	nye	udbydere	vil	kunne	

vinde	markedsandele	i	industrien.	Hvis	nye	udbydere	vælger	at	gå	ind	i	industrien	uden	at	reklamere	

for	sig	selv,	mener	jeg,	at	denne	industri	er	for	stor	til	at	de	vil	blive	bemærket.		

	

Desuden	kræver	det	efter	min	vurdering,	også	erfaring	at	være	tilstede	i	et	high-end	segment	og	først	

med	den	erfaring	kommer	anderkendelsen.	Denne	proces	vil	være	 tidskrævende	og	kan	dermed	ses	

som	en	barriere	i	forhold	til	tilstedeværelse	for	nye	konkurrenter	i	industrien.	Kapitalkravene	er	altså	

store	og	kan	gøre	det	umuligt	for	mange	mulige	nye	konkurrenter.		
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Et	andet	element,	 er	hvordan	en	ny	udbyder	vil	præsentere	og	 sælge	 sine	produkter.	Hvis	man	skal	

være	tilstede	i	high-end	elektronikindustrien,	vil	jeg	mene	at	man	ikke	”bare”	kan	sælge	sine	produk-

ter	gennem	tredjepartsforhandler,	men	man	må	som	Bang	&	Olufsen	også	etablere	sine	egne	butikker.	

Dette	er	en	bekostelig	affære	både	på	indretnings-	og	lokaleudgiftskontoen.			

	

Truslen	fra	nye	konkurrenter	er	i	high-end	elektronikindustrien	begrænset	af	adgangsbarrierer	såsom	

kapitalkrav	og	kravene	der	følger	med	den	kendsgerning	at	skabe	noget	unikt,	blandt	andet	forskning	

og	 udvikling.	 Tilmed	 er	 forbrugsniveauet	 på	 nuværende	 tidspunkt	 ikke	 på	 samme	højde	 som	 før	 fi-

nanskrisen	og	efterspørgslen	er	dermed	ikke	tårnhøj.	

	

Dermed	 ikke	sagt	at	der	 ikke	kan	opstå	nye	potentielle	konkurrenter,	 for	ellers	ville	Bang	&	Olufsen	

nok	ikke	have	så	svært	ved	at	skabe	positive	resultater	som	de	har.	Men	det	handler	måske	mere	om	

tendens	i	forbrugeradfærden	og	deres	faldende	investeringslyst	i	dyre	produkter.	

	

Substitutter	

Udvalget	iblandt	substituerende	produkter,	stiger	i	takt	med	hastigheden	i	den	teknologiske	udvikling,	

som	kan	give	en	ekstrem	hurtig	og	brat	forældelsesgrad	(kort	levetid).	Dermed	er	der	grundlag	for	en	

høj	trussel	fra	substituerende	produkter.	Men	så	længe	Bang	&	Olufsen	følger	med	på	den	teknologiske	

front,	vurderer	jeg	at	deres	kapabiliteter	indenfor	design	og	kvalitet,	giver	dem	en	fordel	i	forhold	til	

om	kunderne	vælger	deres	produkter	frem	for	konkurrenternes.		

	

Bang	&	Olufsen	har	sågar	et	fokus	på,	hvad	der	kan	være	mulige	substituerende	produkter,	da	de	med	

lanceringen	af	B&O	Play	har	suppleret	deres	eksisterende	produkt	segment,	med	nye	tiltag	til	 lavere	

pris.	Jeg	vurderer,	at	de	med	dette	tiltag	forsat	har	udnyttet	deres	kernekompetencer,	men	har	fokuse-

ret	på	en	bredere	målgruppe.	Dog	skal	de	være	overvågende	for	om	deres	kernekunder	i	så	fald	over-

går	til	disse	produkter,	hvor	der	skal	sælges	et	væsentligt	større	antal,	for	at	nå	samme	indtjening	som	

med		de	dyrere	AV	produkter.		

	

Spændet	i	prisniveauet	på	produkterne	i	branchen	kan	også	ses	som	en	væsentligt	risiko	for	at	forbru-

geren	 fravælger	 Bang	&	 Olufsens	 produkter	 frem	 for	 konkurrenternes.	Men	 når	 vi	 taler	 om	 unikke	

produkter,	som	henvender	sig	til	en	indsnævret	andel	af	markedet,	bør	forbrugeren	ikke	fravælge	de-

res	produkter	ud	fra	dette	faktum,	da	der	er	tale	om	mennesker	som	går	mere	op	i	kvalitet	og	design,	

frem	for	pris.		
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Dermed	vurderes	truslen	fra	substituerende	produkter	til	at	være	moderat,	på	grund	af	den	opnåede	

position	som	Bang	&	Olufsens	produkter	har,	samt	det	bredere	produktudvalg.		

	

Distributører	og	kunder	

Distributørerne,	hovedsagligt	i	B1	butikkerne,	kan	begynde	at	lægge	pres	på	ledelsen	hvis	de	ikke	sy-

nes	at	de	tjener	nok	og/eller	 ikke	 føler,	at	der	er	nok	nye	produkter	at	sælge.	Denne	frustration	kan	

skabe	mistillid	til	ledelsen	og	skade	salgstallene.	Dette	er	en	væsentlig	udfordring	for	Bang	&	Olufsen	

som	på	 nuværende	 tidspunkt	 ikke	 opnår	 optimal	 profit.	 For	 lille	 profit	 og	 dermed	 utilfredshed	 kan	

resultere	i	at	B1	butikker	lukker,	hvilket	vil	svække	Bang	&	Olufsens	position	i	det	globale	marked.			

	

Kundernes	 efterspørgsel	 vil	 i	 elektronikindustrien	 være	 afhængig	 af	 deres	 rådighedsbeløb.	 Konkur-

rencen	 i	 elektronikindustrien	 vil	 altså	 være	 påvirket	 af	 konjunkturen,	 da	 for	 eksempel	 negative	 ud-

sving,	og	dermed	lavkonjunktur,	vil	 få	 forbrugeren	til	at	ændre	adfærd.	De	vil	 i	sådanne	tider	”passe	

bedre	på”	deres	penge	og	dermed	ikke	foretage	dyre	investeringer,	som	ikke	er	livsnødvendige.		

	

Positive	 udsving,	 og	 dermed	højkonjunktur,	 vil	 have	modsatte	 effekt	 på	 forbrugeren.	 Købelysten	 vil	

generelt	stige	i	takt	med	at	de	har	mere	overskud	i	deres	rådighedsbeløb	og	dermed	gå	efter	kvalitets-

produkter	og	dyre	investeringer.		

	

Ud	fra	denne	betragtning	om	konjunkturens	indflydelse,	mener	jeg	at	Bang	&	Olufsen	også	forsøger	at	

imødekommer	 lavkonjunktur	med	 deres	 B&O	 Play	 produkter.	 Dette	 fordi	 disse	 sikrer	 grundlag	 for	

indtjening,	med	deres	lavere	prisniveau.		

	

Bang	&	Olufsen	besidder	unikke	produkter,	hvilket	jeg	mener	har	betydning	for	at	deres	kunders	op-

bygning	af	præference	 til	deres	produkter.	Disse	præferencer	styrker	Bang	&	Olufsens	 forhandlings-

styrke	overfor	kunden	og	 i	og	med	at	der	 ikke	er	mange	konkurrenter	som	tilbyder	hvad	de	 gør,	vil	

kunden	ikke	bare	umiddelbart	skifte	brand.		

	

Deres	unikke	kapabiliteter	indenfor	design	og	kvalitet	af	audio	og	video	produkter	skaber	dermed	sagt	

en	gunstig	position	i	forhold	til	forhandlingsstyrken	overfor	deres	forbrugere.		
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Leverandører	

Mængden	 af	 udbydere/konkurrenter	 i	 industrien,	 påvirker	 leverandørernes	 forhandlingsstyrke,	 da	

denne	vil	stige	i	takt	med	at	der	kommer	flere	til,	da	der	derved	vil	være	flere	aftagere	af	deres	materi-

ale.	Dermed	stilles	den	enkelte	udbyder	i	industrien	dårligere,	fordi	det	ikke	for	dem	er	lige	så	nemt	at	

presse	leverandørerne	på	deres	pris,	for	så	sælger	de	bare	til	en	anden,	som	vil	betale	det	de	forlanger.		

	

Bang	&	Olufsen	skriver	i	deres	årsrapport	2014/15	angående	leverandørforhold,	at	de	er	afhængige	af	

en	lang	række	leverandører,	med	hvilke	de	tilstræber	langvarige	leverandørrelationer.	Det	tilføjes,	at	

forsyninger	af	kritiske	råvarer	sikres	gennem	samarbejder	med	flere	leverandører,	om	muligt.		

	

Bang	&	Olufsen	gør	altså	hvad	der	står	i	deres	magt,	for	at	minimere	styrkeforholdet	til	deres	leveran-

dører.	Men	denne	situation	kan	også	sætte	 leverandørerne	 i	en	favorabel	situation,	da	de	kan	kræve	

højere	priser	udelukkende	på	det	grundlag	at	Bang	&	Olufsen	ikke	alene	anvender	dem	som	leveran-

dører.	 At	minimere	 truslen	 i	modtagelsen	 af	 deres	 produktionsmaterialer,	 vil	 koste	 Bang	&	Olufsen	

flere	penge.			

	

I	og	med	at	Bang	&	Olufsen	heller	ikke	er	en	af	de	store	udbydere	i	elektronikindustrien,	betyder	dette	

også,	at	deres	styrkeforhold	overfor	leverandørerne	bliver	mindre	værd	for	dem	selv.	Dermed	sagt,	at	

de	 utvivlsomt	 aftager	 nok	materiale	 i	 forhold	 til	 andre,	 til	 at	 kunne	presse	deres	 leverandører.	 For-

handlingsstyrken	er	dermed	størst	hos	leverandørerne,	overvejende	grundet	Bang	&	Olufsens	størrel-

se.		

	

Rivaliseringen	

Konkurrencen	vil	stige	som	følge	af	at	der	etableres	nye	udbydere,	eller	ved	at	eksisterende	udbydere	

fra	andre	 lande	kan	komme	 til	og/eller	eksisterende	udbydere	udvider	deres	 sortiment	på	en	måde	

som	 tager	markedsandel	 fra	 andre.	 De	 i	 branchen	 som	 har	 en	 solid	 kundegruppe,	 en	 stærk	 kapital	

og/eller	et	standardiseret	produkt,	vil	være	bedst	rustet	til	at	klare	sløve	perioder	med	lave	salgstal.	

Branchen	er	 i	dag	hårdt	presset,	hvilket	blandt	andet	kan	ses	hos	butikskæden	Fona	og	deres	hårde	

kamp	om	at	overleve.69		

	

Intensiteten	af	rivaliseringen	mellem	eksisterende	udbydere	vil	i	høj	grad	være	påvirket	af	antallet	af	

udbydere,	 som	 i	 elektronikindustrien	 er	 forholdsvis	mange.	 Dog	 er	 der	 ikke	 særlig	mange	 indenfor	

																																								 																					
69	http://www.business.dk/detailhandel/fona-draenet-for-250.000.000-kr.-paa-16-maaneder	
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high-end	kategorien.	Men	vi	skal	huske,	at	producenterne	udenfor	luksussegmentet,	sagtens	kan	tage	

kunder	herfra,	grundet	en	ændret	forbrugeradfærd.		

	

Bang	&	Olufsen	differentierer	 sig	 fra	mange	 af	 de	 andre	udbydere	 i	 elektronikindustrien	med	deres	

produkter,	som	hører	til	i	high-end	kategorien,	hvor	kvalitet	og	design	er	en	essentiel	faktor.	Dog	må	

man	som	sagt	betragte	giganterne	Sony,	Samsung	og	Philips	(nogle	af	dem),	som	potentielle	konkur-

renter,	 da	det	 er	muligt	 at	nogle	Bang	&	Olufsens	kunder	kunne	 tænkes	at	 vælge	dem,	 eventuelt	på	

grund	at	deres	lavere	priser.			

	

Elektronikindustrien	består	således	både	af	virksomheder,	som	er	meget	større	end	Bang	&	Olufsen,	

men	også	af	nogle	som	størrelsesmæssigt	er	af	samme	karakter	som	dem	selv.	Størrelsen	har	betyd-

ning	 for	de	stordriftsfordele	som	giganterne	kan	opnå,	 som	giver	dem	bedre	profitmuligheder,	 samt	

deres	større	udbredelse	i	markedet.	Det	er	dog	få	som	på	samme	måde	som	Bang	&	Olufsen	produce-

rer	unikke	design	og	kvalitetsprodukter.		

	

To	mulige	direkte	konkurrenter	med	samme	high-end	niveau	som	Bang	&	Olufsen	er	Loewe,	som	er	en	

tysk	virksomhed	der	producerer	TV	og	lydprodukter,	og	Bose	som	er	en	amerikansk	virksomhed	som	

producerer	højtalere	 og	 lydsystemer.	 Jeg	mener	dog	 stadig,	 at	Bang	og	Olufsen	 afskiller	 sig	 fra	dem	

med	deres	design,	som	jeg	vurdere	er	mere	enestående	end	hvad	de	andre	udbydere	af	high-end	pro-

dukter	kan	præstere.		

	

Problemet	 	 for	Bang	og	Olufsen	og	deres	konkurrencestyrke	 i	 forhold	til	andre	udbydere,	opstår	når	

efterspørgslen	efter	unikke	produkter	 ikke	er	høj	nok,	eller	er	et	vigtig	nok	element	for	forbrugeren.	

Hvis	forbrugeren	hellere	foretrækker	et	standardprodukt,	som	har	den	fordel	at	det	vil	være	billigere	

end	high-end	produkter,	er	denne	opfattelse	svær	for	Bang	&	Olufsen	at	hamle	op	med.	Dermed	sagt,	

at	selvfølgelig	er	konkurrenterne	i	industrien	en	trussel,	men	forbrugerens	ønske	om	at	eje	luksuspro-

dukter,	er	mindst	en	lige	så	stor	forhindring	for	at	skabe	profit,	da	denne	kundegruppe	ikke	er	helt	så	

stor.		

	

Bang	&	Olufsen	er	hårdt	presset	af	den	globale	konkurrence	på	elektronikmarkedet.	De	er	 ikke	 selv	

store	nok	globalt,	til	at	kunne	hamle	op	med	eksempelvis	Samsung	og	Philips.	De	er	derfor	nødsaget	til	

at	alliere	sig	med	større	udenlandske	selskaber,	for	at	kunne	etablere	bredere	markedsandele.		
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Dette	er	Bang	&	Olufsen	opmærksomme	på,	ved	at	de	ser	muligheder	 i	deres	konkurrenter	 i	 form	af	

partnerskaber.	Gennem	etableret	samarbejdsaftaler,	kan	de	skabe	øget	produktion	og	salg	for	dermed	

forhåbentligt	 sænke	 omkostningerne.	 Samarbejdsaftalerne	 kan	 altså	mindske	 styrken	 af	 rivaliserin-

gen.	

	

Rivaliseringen	blandt	konkurrenterne	i	elektronikindustrien	må	betegnes	som	hård,	når	man	kigger	på	

det	gennerelle	marked.	Men	det	faktum	at	Bang	&	Olufsen	besidder	unikke	produkter	og	konkurren-

terne	herved	indskrænkes	en	smule,	vurderer	jeg	påvirker	rivaliseringen	i	retning	af	en	mere	moderat	

tilstand.		

	

Indenfor	luksussegmentet	 i	elektronikindustrien	anser	jeg	Bang	&	Olufsens	position	som	lukrativ,	da	

de	adskiller	sig	fra	de	fleste	konkurrenter	med	deres	kapabiliteter.	Deres	største	udfordring	er	dog	de	

høje	omkostninger,	 som	følger	med	at	producere	 luksus	produkter	og	at	deres	volumen	 ikke	er	stor	

nok	til	at	skabe	attraktiv	profit.		

	

	

4.3	Valg	

4.3.1	Porter’s	generiske	strategier	

Bang	&	Olufsens	strategi	Leaner,	Faster,	Stronger’s	første	fase,	tager	udgangspunkt	i	6	must-win	battles	

som	var	første	step	mod	at	skabe	en	bedre	grundlag	for	deres	fremtidige	konkurrencemæssige	fordel	i	

elektronikindustrien.	Her	var	udgangspunkt	at	opbygge	et	stærkt	fundament,	som	skulle	styrke	deres	

position	i	markedet.	Dette	gjorde	de	via	en	generiske	strategi	som	Porter	definerer	som	fokuseret	dif-

ferentiering.	Altså	unikke	produkter	inden	for	en	mindre	del	af	markedet,	nærmere	betegnet	niche.		

	

Konkurrenceomfanget	(markedet)	indsnævrer	målgruppen	til	de,	som	er	villige	til	at	betale	ekstra	for	

et	unikt	produkt.	Deres	konkurrencefordel	skal	således	være	deres	unikke	produkter	af	høj	kvalitet	og	

flot	design.	Dette	vurderer	jeg	også,	at	man	kan	sige	at	deres	produkter	kan	leve	op	til.		

	

Udfordringen	for	Bang	&	Olufsen	med	denne	konkurrencestrategi,	lader	dog	til	at	være	at	deres	mål-

gruppe	har	været	for	lille	i	et	indsnævret	marked.	I	de	6	must-win	battles	kan	det	også	spores,	at	de	har	

været	opmærksomme	på	dette.	Der	er	tiltag	som	skal	forbedre	den	fulde	kundeoplevelse	helt	ud	i	bu-

tikkerne.	Hertil	ønsker	de	også	at	anvende	deres	unikke	kapabiliteter	til	at	kunne	tilbyde	deres	kunder	
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endnu	flere	produkter	med	et	lavere	prisniveau.	Dette	har	du	gjort	ved	at	udvide	deres	produktporte-

følje	med	produktsegmentet	B&O	Play.		

	

Jeg	mener,	at	Bang	&	Olufsen	holder	sig	indenfor	en	fokuseret	differentiering	trods	tiltaget	med	B&O	

Play,	som	har	karakter	af	omkostningsfokus.	Deres	nye	billigere	produkter	og	eksisterende	henvender	

sig	stadig	til	de	kunder	som	ikke	fokuserer	så	meget	på	pris,	men	mere	på	kvalitet	og	design.	Prisen	er	

den	faktor	som	sætter	begrænsning	for	markedsandel	/målgruppen.	Men	det	”skal”	den	også	være	når	

vi	taler	om	luksusprodukter.		

	

Ydermere	har	Bang	&	Olufsen	et	ønske	om	at	vokse	globalt,	da	det	må	vurderes	at	dette	marked	ikke	

er	mættede	 af	 design-	 og	 kvalitetsprodukter	 indenfor	 elektronikindustrien.	 Ved	 at	 have	 fokus	 på	 at	

blive	en	større	global	spiler,	skal	deres	markedsandel	gerne	vokse	og	dermed	skabe	et	bedre	grundlag	

for	deres	indtjening.	

	

Fokusområderne	i	anden	fase	af	deres	strategi	blev	som	tidligere	nævnt	ændret	allerede	efter	det	først	

år.	To	af	de	seks	områder	udgik,	blandet	andet	med	salget	af	Automotive	hvormed	grundlaget	forret-

ningssegment	B2B	forsvandt.	Der	er	således	fire	eksisterende	fokusområder,	hvor	udgangspunktet	er	

meget	lig	de	6	must-win	battles.	Bang	og	Olufsens	konkurrencestrategi	er	fortsat	fokuseret	differentie-

ring.		

	

Formålet	med	anden	fase,	er	at	skabe	lønsom	vækst	via	et	fortsat	fokus	på	den	unikke	butiksoplevelse,	

sammenholdt	med	effektiv	udnyttelse	af	deres	kapabiliteter.	Dette	skal	understøttes	og	bruges	til,	at	

øge	volumen	 i	 antal	produktlanceringer	af	B&O	Play,	 samt	større	 fokus	på	TV	segmentet.	Med	dette	

mener	jeg	ikke,	at	graden	af	det	unikke	ved	Bang	&	Olufsen	daler	–	de	forholder	sig	bare	nu	til	det	fak-

tum,	at	de	skal	øge	deres	volumen	i	antal	produkter.			

	

Deres	 strategi	Leaner	Faster,	 Stronger	 har	 altså	 over	 begge	 faser	 holdt	 samme	 udgangspunkt	 og	 på	

nuværende	tidspunkt	forsøger	de	ikke	at	”blande”	flere	forskellige	konkurrencestrategier.	Deres	klare	

force	 er	deres	design	kombineret	med	kvalitet.	Konkurrenternes	produkter	 kan	 til	 forveksling	 ligne	

hinanden,	men	her	skiller	Bang	&	Olufsen	sig	ud.		

	

Grunden	til	at	jeg	mener,	at	Bang	&	Olufsen	har	en	fokuseret	differentieringsstrategi	er	fordi	at	de	ikke	

henvender	sig	 til	en	bred	målgruppe,	og	derved	kan	opnå	en	stor	markedsandel	 i	 industrien.	Derfor	

kan	der	ikke	være	tale	om	en	omkostningsleder-	eller	differentieringsstrategi.	Deres	konkurrenceom-
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fang	er	således	begrænset	til	at	være	en	fokusstrategi	og	i	og	med	at	kvalitet	og	design	ikke	er	billigt	at	

udvikle	og	producere,	mener	jeg	heller	ikke	at	de	har	en	konkurrencestrategi	med	omkostningsfokus.		

	

Deres	omkostninger	er	dog	en	væsentlig	udfordring	for	dem	og	de	må	søge	en	måde	hvormed	de	kan	

øge	deres	volumen	i	antal	solgte	produkter,	for	at	mindske	de	gennemsnitlige	produktionsomkostnin-

ger.	For	eksempel	ved	at	endnu	flere	mulige	kunder	kender	til	Bang	&	Olufsen	i	det	globale	marked.		

	

Kritiske	succes	faktorer	

En	 succesfuld	 strategi	 skal	 blandt	 andet	 være	 baseret	 på	 forståelsen	 af	 kundernes	 ønsker	 og	 behov	

også	kaldet	de	kritiske	succesfaktorer(KSF).	Bang	&	Olufsens	KSF	er	deres	design	og	kvalitet,	hvilket	

hæger	godt	 sammen	med	deres	differentieringsfokus.	Konkurrencefordelen	bliver	altså	understøttet	

af	deres	forståelse	for	de	omstændigheder	som	forbrugeren	værdsætter.		

	

Bang	&	Olufsens	KSF	bør	også	indgå	i	de	former	for	vækststrategier	som	de	forfølger,	da	de	bør	udnyt-

te	deres	konkurrencemæssige	fordele	over	i	en	stærk	vækststrategi.		

	

4.3.2	Ansoff’s	vækstmatrice		

I	forhold	til	at	angive	hvilke	former	for	vækststrategier	som	Bang	&	Olufsen	anvender,	vil	jeg	igen	tage	

udgangspunkt	 i	strategien	Leaner,	Faster,	Stronger’s	must-win	battles	 fra	første	fase	over	i	anden	fase	

med	de	nuværende	fokusområder.		

	

Siden	den	nye	strategi	blev	implementeret,	har	Bang	&	Olufsen	søgt	vækst	blandt	andet	via	produkt-

udvikling.	Denne	vækststrategi	tager	afsæt	i	nye	produkter	til	det	eksisterende	marked	i	elektronikin-

dustrien.	Dette	gør	de	i	første	fase	med	lanceringen	af	B&O	Play	produkter,	som	er	et	nyt	tiltag.	I	anden	

fase	 fortsættes	 dette	 vækstmomentum,	 ved	 at	 de	 endvidere	 ønsker	 at	 sætte	 hastigheden	 op	 i	 antal	

lanceringer	indenfor	dette	produktsegment.	Dette	understreger	yderligere	deres	bevidsthed	omkring	

potentialet	i	denne	type	vækst.		

	

Ydermere	ønsker	Bang	&	Olufsen	at	eskalere	deres	produktudvikling	i	begge	segmenter,	ved	at	udnyt-

te	den	viden	og	økonomiske	stordriftsfordele	som	samarbejdsaftalerne	skaber.	Disse	forbindelser	øn-

sker	de	også	skal	 resultere	 i	vækst	gennem	markedsudvikling,	hvor	produkterne	er	eksisterende	 in-

denfor	elektronikindustrien,	men	samarbejdspartener	skal	give	adgang	til	nye	dele	af	det	globale	mar-

ked.	Samarbejdende	kan	også	resultere	i	nye	produkter	til	det	eksisterende	marked,	altså	produktud-

vikling.		
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Både	i	første	og	anden	fase	er	der	også	et	ønske	om	udvidelse	og	optimering	af	distributionen	gennem	

komplementære	 salgskanaler	 (tredjepartsforhandlerne).	 Dette	 er	med	 eksisterende	 produkter	 i	 nye	

dele	af	markedet,	hvor	de	endnu	ikke	er	tilstede	og	dermed	også	vækst	gennem	markedsudvikling.		

	

Deres	unikke	kapabiliteter/kernekompetencer	danner	også	grundlag	for	vækst.	Det	er	disse	som	gør	

Bang	&	Olufsen	 til	dét	 som	de	er	anerkendt	 for,	nemlig	deres	design	og	kvalitetsprodukter	 indenfor	

high-end	området	af	elektronikindustrien.	Disse	kan	både	ses	i	vækststrategi	indenfor	ovenfornævnte	

produktudvikling	og	markedsudvikling,	men	er	også	afgørende	for	vækstformen	markedspenetrering.	

Altså	eksisterende	produkter	i	eksisterende	markeder.		

	

I	anden	fase	sættes	der	desuden	også	fokus	på	vækstformen	markedspenetrering,	ved	at	de	ønsker	at	

gøre	deres	eksisterende	TV	segment	 til	 en	vækstmotor	 for	Bang	&	Olufsen.	Målet	er	 således	også	at	

sælge	 flere	TV	end	de	 i	 forvejen	gør,	 samt	at	gøre	 fortjenesten	højere	pr.	 solgte	enhed.	Dette	har	de	

blandt	andet	et	bedre	grundlag	for	gennem	deres	samarbejdsaftaler.	Dette	fokus	på	TV	resulterer	også	

i	produkt-	og	markedsudviklingsmuligheder.		

	

Bang	&	Olufsen	har	altså	vækststrategier,	som	tager	udgangspunkt	i	markedspenetrering,	produkt-	og	

markedsudvikling,	 hvilket	 virker	 fornuftigt	 da	 de	med	 strategien	 Leaner,	 Faster,	 Stronger	ønsker	 et	

stærkt	 fundament,	som	på	sigt	skal	resultere	 i	 lønsom	vækst.	Ud	 fra	disse	 tre	vækstformer	vurderer	

jeg	at	vægten	ligger	størst	på	produktudvikling,	da	denne	i	sidste	ende	skal	forsvare	deres	nuværende	

position	som	et	fornyende	og	stærkt	brand.	Det	er	nye	produkter	som	sikrer	attraktiviteten	i	Bang	&	

Olufsen.		

	

At	følge	med	den	teknologiske	udvikling	i	deres	produktudvikling,	vil	forhåbentligt	på	sigt,	blive	en	af	

de	ekspertiser,	som	kan	skabe	større	økonomiske	fordele.	De	virksomheder,	som	Bang	&	Olufsen,	der	

er	 længst	fremme	på	den	teknologiske	front,	vil	ved	avancering	have	bedre	muligheder	i	nye	marke-

der.		

	

I	forbindelse	med	samarbejdsaftalerne,	mener	jeg	ikke	at	Bang	&	Olufsen	søger	vækst	gennem	diversi-

fikation.	Dette	vurderer	jeg	ud	fra	den	antagelse,	at	de	eksisterende	samarbejdspartnere	opererer	in-

denfor	samme	industri	og	der	altså	ikke	tale	om	nye	produkter	i	et	nyt	marked	udenfor	elektronikin-

dustrien.		
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4.4	SWOT,	delkonklusion	

4.4.1	SWOT	

Jeg	vil	med	SWOT	modellen	opsamle	de	faktorer	som	jeg	har	analyseret	gennem	kapitel	4.	Modellen	vil	

indeholde	de	 forhold	som	jeg	 finder	af	størst	relevans	angående	Bang	&	Olufsen	på	nuværende	tids-

punkt.		

	

Det	er	vigtigt	at	huske	på,	at	dette	er	et	øjebliksbillede	for	det	tidspunkt	hvor	jeg	udarbejdede	min	ana-

lyse.	Dette	siger	jeg,	fordi	at	Bang	&	Olufsen	er	højaktuel	med	henblik	på	et	salg	og	derfor	sker	der	rig-

tig	meget	lige	nu.	Dette	skal	derfor	holdes	i	mente,	da	man	ikke	med	sikkerhed	kan	vide	hvad	dagen	i	

morgen	bringer,	ligegyldigt	hvor	god	en	analyse	der	er	udarbejdet.		

	

	
Figur 14: SWOT modellen, udfyldt og anvendelig version 

 
  Nyttige for at opfylde målet Skadelige for målet 

Intern oprindelse 
(attributter af  

virksomheden) 

Styrker (S) Svagheder (W) 
Viden og færdigheder, unikke produkter Lille spiller  
B1 butikker Lav volumen 
Serviceniveau Produktionsomkostninger 
Samarbejdsaftaler Utilfredsstillende resultater  
Stærk brandværdi 

     

Ekstern oprindelse 
(attributter af  
omverden) 

Muligheder (O) Trusler (T) 
Høj konjunktur og positive indkomstændringer Lavkonjunktur og negativ indkomstændringer 
Teknologisk innovation Hurtig forældelsesgrad 
Bæredygtighed Billigere alternativer 
Global tilstedeværelse Leverandørens forhandlingsstyrke 
Patenter Pres fra distributører 
Substituerende produkter Konkurrenternes størrelse 
Stordriftsfordele via samarbejdspartnerne  Kundens forbrugsvane: troen på en investering 
    

Kilde: Inspireret af undervisningsmateriale fra strategisk ledelse, samt egen tilvirkning 

	
Hvordan	 styrkeforholdet	 er	mellem	 styrke,	 svagheder,	muligheder	 og	 trusler	 vil	 blive	 gennemgået	 i	

næste	kapitel	i	en	TOWS-analyse.	Hvis	vi	skal	opsummere	hvad	der	er	de	største	udfordringer	i	forhold	

til	Bang	&	Olufsens	fremtidige	overlevelse,	så	er	det	en	kombinationen	af	den	teknologiske	udvikling	

og	hvad	det	har	af	omkostninger	at	følge	med	denne,	koblet	med	udviklingen	i	forbrugervanen	–	troen	
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på	en	langtidsholdbar	investering	daler.	Denne	trend	sætter	et	yderligere	pres	på	prisniveauet	af	Bang	

&	Olufsens	produkter	og	dermed	også	produktionsomkostningerne.		

	

Trenden	med	at	forbrugeren	hele	tiden	gerne	vil	eje	noget	nyt,	har	påvirket	deres	indkøbsvaner.	Der-

med	sagt	at	man	ikke	længere	køber	noget	”for	livet”	eller	noget	som	kan	holde	i	lang	tid,	fordi	forbru-

geren	er	bevist	om	at	deres	smag	ændrer	sig.	Dette	er	også	påvirket	af	forbrugerens	forventninger	til	

den	teknologiske	udvikling.	De	er	beviste	om,	at	om	to-fem	år	er	der	noget	nyt	og	smartere,	eller	i	vær-

ste	 fald	 at	 produktet	 ikke	 kan	 anvendes	mere	 på	 grund	 af	 udgået	 teknologi,	 for	 eksempel	 som	 ved	

overgang	fra	analog	til	digital	tv-signal.		

	

Ydermere	er	der	tale	om	en	industri	som	er	presset	og	hvor	rivaliseringen	blandt	konkurrenterne,	når	

man	også	tager	de	med	som	ikke	producerer	unikke	produkter,	er	høj.	Dette	pres	mener	 jeg,	tvinger	

Bang	&	Olufsen	 til	 at	 arbejde	 sig	 væk	 fra	 deres	 særpræg.	De	 kan	 ikke	 overleve	 ved	 udelukkende	 at	

producere	unikke	og	dermed	dyre	TV	og	lydsystemer,	hvilket	har	resulteret	i	de	på	en	måde	undergra-

ver	deres	egent	segment.	

	

Gennem	min	strategiske	analyse	har	jeg	dog	fået	bekræftet	at	der	er	tale	om	en	virksomhed	med	nogle	

unikke	kapabiliteter.	Nogle	mere	værdiskabende	end	andre,	men	dermed	ikke	sagt	at	de	 ikke	alle	er	

vigtige	 for	 Bang	&	 Olufsens	 samlede	 brandværdi.	 Der	 er	 tale	 om	 en	 virksomhed	 som	 har	 et	 stærkt	

grundlag	for	succes,	hvis	bare	de	kan	udvide	deres	kundegruppe	på	en	måde,	som	også	accepteres	af	

forbrugeren	og	som	beskytter	deres	brandværdi.		

	

Der	er	efter	min	vurdering	grundlag	for	en	stærk	virksomhed,	men	tilsyneladende	er	det	unikke	ved	

Bang	&	Olufsen	ikke	unikt	nok	i	forhold	til	at	skabe	positive	resultater.	Deres	målgruppe	og	udbredelse	

på	det	globale	marked,	er	i	hvert	fald	ikke	bred	nok.	Dette	forsøger	de	at	imødekomme	med	produkt-	

og	markedsudvikling.		

	

	

4.5	Exploring	strategy	

4.5.1	De	fire	linser	

Efter	min	vurdering	 er	Bang	&	Olufsens	 strategi,	Leaner,	Faster,	Stronger	 under	 størst	 indflydelse	 af	

erfaringslinsen,	hvor	strategien	er	påvirket	af	eksisterende	tavs	viden	om	deres	nærmiljø,	og	varietets	

(idé)linsen,	hvor	der	vil	blive	afveget	fra	normalen.	Jeg	finder	denne	kombination	god,	da	erfaring	er	et	
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meget	essentiel	element	i	virksomheden	Bang	&	Olufsen,	og	derfor	er	det	naturligt,	at	det	indgår	i	de-

res	strategi.		

	

Men	erfaring	kan	også	være	en	stopklods	hvis	de	kun	havde	denne	tilgang,	da	dette	syn	kan	afskærme	

for	fornyelse.	Derfor	er	det	meget	vigtigt,	at	det	også	lader	til	at	de	har	varietet	i	deres	strategi,	blandt	

andet	med	udviklingen	af	B&O	Play	segmentet.	Idé	og	fornyelse	er	også	en	af	deres	ekspertiser	både	

indenfor	nye	markeder,	og	eksisterende	produkter.		

	

At	de	har	en	klar	strategi	med	delfaserne	must-win	battles	og	opfølgende	fokusområder	mener	jeg	også	

viser	et	fokus	på	designlinsen.	Der	har	været,	og	er	opstillet	formelle	mål.	Dog	er	der	i	strategiens	leve-

tid	sket	store	ændringer	som	et	led	i	tilpasningsfasen	om	at	blive	mere	strømlinet.	Jeg	forstår	dog	ikke	

hvorfor,	for	eksempel	deres	forretningsområde	B2B	har	haft	så	stort	et	fokus	i	startegien,	når	det	efter	

første	fase	ender	med	at	være	udsluset.	Dette	har	efter	min	mening	været	spild	af	kræfter.		

	

Bang	&	Olufsen	 skal	 fremadrettet	 fortsætte	med	 at	 benytte	 den	 tilgang,	 som	de	på	nuvræende	 tids-

punkt	 anvender	 i	 den	 strategiske	 planlægning	 og	 udførsel.	 De	 forskellige	 betragtningsmåder	 ud	 fra	

linserne,	kan	hjælpe	dem	i	deres	strategiske	udvikling	mod	at	positionere	sig	bedre,	for	blandt	andet	at	

blive	mere	tilpasningsdygtige	i	forhold	til	den	rivende	udvikling	der	er	i	elektronikindustrien.		

	

	

Kapitel	5.0	Perspektivering	
Som	figur	2	illustrerer,	er	vi	kommet	til	den	perspektiverende	og	herfra	afsluttende	del	af	afgangspro-

jektet.	I	dette	kapitel	vil	jeg	evaluere	Bang	&	Olufsens	strategi	Leaner,	Faster,	Stronger	og	deres	frem-

tidsudsigter.	Tilmed	vil	jeg	stadfæste	de	strategiske	tiltag,	som	jeg	mener	kommer	til	at	have	betydning	

for	virksomhedens	fremtidige	overlevelse	og	komme	med	alternative	løsninger	på	fremtidige	strategi-

ske	initiativer.	

	

Figur 2: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet (forenklet udgave): 
      

Kapitel 1.0        
Indledende kapitel  " Kapitel 2.0  

Virksomhedspræs. " Kapitel 3.0          
Teoretisk gennemgang " Kapitel 4.0       

Strategisk analyse " Kapitel 5.0  
Perspektivering " Kapitel 6.0      

Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 		 		 		 		 		 		 		 		
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5.1	Handling	

5.1.1	Suitability,	samt	TOWS	

Hvor	velegnet	Bang	&	Olufsens	nye	strategi	er,	vil	jeg	vurdere	ved	hjælp	af	TOWS	modellen.		

	

Sammenhængen	mellem	Bang	&	Olufsens	styrker	sammenholdt	med	deres	muligheder	(SO)	er	god.	De	

har	for	eksempel	mulighed	for	at	opnå	stordriftsfordele	gennem	deres	samarbejdsaftaler,	samt	yderli-

gere	udvide	deres	viden	og	dermed	styrke	deres	kapabiliteter.	Ydermere	kan	samarbejdsaftaler	være	

med	til	at	eskalere	deres	globale	tilstedeværelse,	for	derigennem	at	opnå	vækst.	Deres	vækst	kan	også	

blive	positivt	påvirket	grundet	deres	 fokus	på	 serviceniveau	og	deres	måde	at	nå	ud	 til	 forbrugeren	

gennem	B1	butikker.		

	

Deres	viden	og	færdigheder	(unikke	kapabiliteter)	er	en	klar	fordel	kombineret	med	teknologisk	inno-

vation,	samt	muligheden	for	at	skabe	substituerende	produkter,	for	at	skabe	grundlag	for	en	bredere	

målgruppe.		

	

Sammenhængen	mellem	Bang	&	Olufsens	muligheder	overfor	deres	svagheder	(OW)	er	knap	så	god,	

da	den	til	dels	er	afhængig	af	andre,	og	forbundet	med	udfordringer	i	forhold	til	hvordan	udvidelsen	af	

deres	produkt	segment	påvirker	deres	brandværdi.		

	

Deres	klare	svaghed	er	at	de	er	for	lille,	og	deres	omkostninger	ved	at	besidde	unikke	produkter	er	for	

høje	 i	 forhold	hertil.	De	skal	altså	vokse	 for	at	overvinde	deres	svagheder.	De	har	søgt	global	vækst,	

sikkert	både	før,	men	i	hvert	faldt	siden	den	nye	strategi	blev	implementeret.	Men	de	har	ikke	formået	

at	udøve	dette	fyldestgørende,	set	ud	fra	deres	utilfredsstillende	resultater.		

	

Det	substituerende	produkt	segment	B&O	Play	lader	dog	til	at	være	et	skridt	i	den	rigtige	retning,	med	

forbehold	 for	 at	 det	 kan	 undergrave	 deres	 eget	 segment.	 Deres	 samarbejdsaftaler	 vil	 forhåbentligt	

også	afhjælpe	deres	 svaghed	med	 ikke	at	 være	 stor	nok	og	have	 for	høje	produktionsomkostninger.	

Men	resultatet	af	dette	vurderer	jeg	som	uvist,	da	denne	udviklingsfase	immervæk	er	meget	ung.		

	

Sammenhængen	mellem	 Bang	 &	 Olufsens	 styrker	 overfor	 deres	 trusler	 (ST)	 har	 størst	 potentiale	 i	

forhold	 til,	at	deres	viden	og	 færdigheder	 tillader	dem	at	 følge	med	den	 teknologiske	udvikling,	 som	

ellers	presser	forældelsesgraden.	Økonomien	skal	dog	også	tillade	dette,	da	det	ikke	er	omkostnings-

frit	at	forske,	og	udvikle	nye	produkter.			
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Deres	service	niveau	kombineret	med	deres	måde	at	præsentere	deres	produkter	for	forbrugeren	via	

B1	butikkerne,	må	anses	som	en	klar	fordel	i	forhold	til	deres	konkurrenter.	Her	adskiller	Bang	&	Oluf-

sen	sig	på	en	måde,	som	må	være	attraktiv	for	kunden.	Samlet	mener	jeg	dog	at	det	er	”op	til”	forbru-

geren	og	deres	vaner,	om		Bang	&	Olufsen	styrke	overfor	deres	svagheder	kan	vende	styrkeforholdet.	

Dermed	er	igen	afhængig	af	andre	end	dem	selv.	

	

At	finde	potentiale	for	at	imødekomme	og	minimere	deres	svagheder	og	undgå	deres	trusler	(WT)	kan	

synes	umulig.	Størrelsen	af	deres	konkurrenter,	når	vi	tager	alle,	men	som	ikke	kun	besidder	et	unikt	

produkt	er	alarmerende.	Igen	er	det	forbrugeren	og	deres	tro	på	hvad	der	er	en	god	investering	som	

påvirker	 denne	 kendsgerning.	 Billigere	 alternativer	 blive	 mere	 attraktive,	 når	 forbrugeren	 er	 mere	

bevist	om	at	deres	smag	ændrer	sig	og	at	teknologien	konstant	skaber	fornyelse.	I	sådanne	en	tid	og	

industri	er	det	svært	at	være	en	lille	spiller	og	deres	konjunkturfølsomhed	forbedrer	ikke	sagen.					

	

Strategiens	 samlede	 velegnethed	 er	 altså	 et	 både/og	 svar.	 Der	 er	 potentiale,	 men	 de	 er	 udfordret	

grundet	deres	størrelse	og	pres	fra	det	ekstern	miljø.	Når	vi	ser	på	hele	forløbet	siden	implementerin-

gen,	har	dele	af	strategien	været	velegnet,	da	det	for	eksempel	har	udvidet	deres	målgruppe.	Men	de	

tiltag	 som	 eksempelvis	 har	 fokuseret	 på	 det	 nu	 bortskaffede	 forretningssegment	 B2B,	 kan	man	 vel	

godt	betegne	som	en	form	for	spild.		

	

Afsluttende	finder	jeg	det	også	relevant	i	forhold	til	strategiens	velegnethed	at	nævne	at	det	indsnæv-

rede	forretningssegment	til	B2C,	er	en	fordring	af	virksomheden.	Selv	siger	Bang	&	Olufsen	at	dette	er	

gjort	for	at	kunne	fokusere	på	den	centrale	forbrugerforretning,	baseret	på	de	to	eksisterende	segmen-

ter,	men	de	har	nok	også	været	nødsaget	til	denne	manøvre,	for	at	sikre	deres	fremtidige	overlevelse.	

	

5.1.2	Acceptability	

Om	Bang	&	Olufsens	Strategi	Leaner,	Faster,	Stronger	 accepteres	af	de	 interessenter,	 som	 jeg	 for	mit	

afgangsprojekt	har	fundet	mest	relevant,	er	til	dels	forkasteligt.	Med	dette	mener	jeg,	at	den	del	af	mål-

gruppen,	som	efter	 lanceringen	af	B&O	Play,	nu	har	 fået	råd	til	Bang	&	Olufsens	produkter,	med	sik-

kerhed	vil	finde	den	nye	strategi	acceptabel.		

	

Men	der	er	risiko	for	at	en	del	af	den	oprindelige	målgruppe,	som	før	måske	betragtede	det	at	eje	Bang	

&	Olufsen	produkter	som	et	tegn	på	velstand,	nok	ikke	helt	på	samme	måde	vil	finde	prestige	i	at	eje	

produkterne	efter	implementeringen	af	den	nye	strategi.	Hvis	dette	kundegrundlag	forsvinder,	så	me-

ner	jeg	også,	at	muligheden	for	at	være	unik	forsvinder	for	Bang	&	Olufsen.	Men	mon	det	går	sådan?	
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Hvis	Bang	&	Olufsen	i	fremtiden	fortsætter	med	at	henvende	sig	både	til	forbrugeren	med	lidt	ekstra	

på	lommen,	samt	til	de	som	har	knap	så	stort	et	rådighedsbeløb,	tvivler	jeg	dog	på	at	dette	vil	resultere	

i	at	kunder	fra	den	øvre	del	af	målgruppen	vil	forsvinde.	For	hvad	er	alternativet?	Der	er	efter	min	me-

ning	ikke	mange,	som	kan	måle	sig	med	Bang	&	Olufsen	når	det	kommer	til	design.		

	

5.1.3	Feasibility	

Om	Bang	&	Olufsen	har	besiddet	de	rette	kapabiliteter	til	at	gennemføre	deres	strategi	Leaner,	Faster,	

Stronger	 i	 praksis,	 vurderer	 jeg	 som	værende	 fyldestgørende.	Nogle	 af	deres	must-win	battles	 og	 fo-

kusområder	har	været,	og	er	opbygget	omkring	det	som	de	ved	de	er	bedst	til	og	som	er	deres	kende-

tegn,	nemlig	kvalitet	og	design.	Jeg	mener	hermed	at	deres	strategi	har	haft	fokus	på	det	som	de	kan,	

samt	et	fokus	på	det	som	er	nødvendigt	for	at	overleve,	nemlig	at	vokse	og	minimere	deres	produkti-

onsomkostninger,	for	eksempel	gennem	deres	samarbejdspartnere.	

	

Om	Bang	&	Olufsen	har	haft	de	 finansielle	midler,	 som	det	krævede	at	gennemføre	og	komme	dertil	

hvor	de	er	i	dag	i	forløbet	med	deres	nye	strategi,	samt	at	fortsætte	gennemførslen,	må	vurderes	som	

et	positivt	svar.	Dog	med	forbehold	for	at	de	har	leveret	negative	resultater	og	denne	udvikling	ikke	vil	

kunne	 fortsætte.	De	 utilfredsstillende	 resultater,	 kan	 både	 være	 resultat	 af	 at	 en	 ny	 strategi	 ikke	 er	

gratis	at	gennemføre,	men	også	finanskrisen	og	dens	indvirkning	samt	forbrugerens	ændrede	vaner.		

	

Fremadrettet,	grundet	salget	af	Automotive	og	den	kendsgerning	at	de	nu	er	gældsfrie	i	banken,	er	der	

et	grundlag	for	deres	strategiske	udførsel	og	fremtidige	overlevelse.	De	er	også	nu	gået	ind	i	anden	fase	

af	startegien,	hvor	formålet	er	at	skabe	lønsom	vækst.	Jeg	mener	ikke,	at	der	på	nuværende	tidspunkt	

er	datamæssig	nok	grundlag	af	økonomisk	karakter,	for	at	bestemme	om	deres	strategi	er	en	succes.		

	

Jeg	mener	 dog	 at	 strategien	 Leaner,	 Faster,	 Stronger	 har	 vist	 potentiale,	med	 for	 eksempel	 det	 ind-

snævrede	forretningsområde,	som	tillader	Bang	&	Olufsen	at	fokusere	på	det,	der	igen	skal	opbygges	

som	deres	kerneforretning.	De	havde	nok	satset	på	 for	mange	”ben	at	stå	på”	uden	at	der	har	været	

balance	blandt	deres	forretningsområder.	Men	der	er	nu	blevet	ryddet	op	og	skåret	ind	til	benet,	for	at	

de	så	kan	se	frem	ad	med	et,	efter	min	mening,	stærkere	udgangspunkt	end	før	startegien	blev	imple-

menteret.		

	

	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 69	

Selvom	Bang	&	Olufsens	 forretningsområde	er	blevet	mindre,	så	satser	de	på	en	bredere	målgruppe	

hvilket	jeg	vurderer	som	en	nødvendighed	for	at	overleve	i	elektronikindustrien	med	unikke	produk-

ter.	Det	er	min	vurdering	at	Bang	&	Olufsen	nu	besidder	et	bedre	grundlag,	for	at	sikre	deres	fremtidi-

ge	overlevelse.	

	

	

5.2	Perspektivering	og	løsningsforslag	

Ud	fra	de	tre	evalueringskriterier	mener	jeg	altså	at	samarbejdsaftalerne	er	en	altafgørende	mulighed,	

som	Bang	&	Olufsen	har	set	i	deres	konkurrenter.	Jeg	tror	at	det	bliver	disse	som	kommer	til	at	styrke	

deres	økonomi	og	sikre	deres	fremtidige	overlevelse.	De	skal	altså	forsætte	med	at	indgå	nye	strategi-

ske	 fornuftige	 samarbejdsaftaler,	 hvoraf	 de	 kan	 nyde	 godt	 af	 andres	 viden	 og	 produktionsapparat.	

Ydermere	har	de	på	nuværende	tidspunkt	et	bedre	finansielt	grundlag	for	deres	fremtidige	strategiske	

gennemførsel	og	dermed	succes	og	overlevelse.	

	

Problemet	for	Bang	&	Olufsens	indtjening	er	efter	min	mening	ikke	værdien	deres	kapabiliteter,	men	

at	produktionsomkostningerne	bliver	spredt	ud	over	et	for	lille	antal	high-end	produkter.	Dette	bliver	

en	hindring	for	at	tjene	mange	penge.	Så	selv	om	de	er	et	eksklusivt	brand,	så	er	salgsvolumen	af	de	

dyre	produkter	afgørende.	Sagt	med	andre	ord	skal	der	produceres	og	sælges	en	større	mængde	pro-

dukter	end	der	gøres	i	dag,	for	at	indtjeningen	kan	stige	ved	at	produktionsomkostningerne	kan	blive	

spredt	ud	over	et	større	antal	slutprodukter.	

	

Med	hensyn	til	udvidelsen	af	Bang	&	Olufsens	målgruppe,	så	vil	jeg	svare	at:	ja,	de	undergraver	til	dels	

deres	eget	brand	da	det	højst	sandsynligt	 ikke	er	alle	 interessenter	der	vil	acceptere,	og	anderkende	

deres	overlevelsestiltag	 i	 form	af	det	billigere	produktsegment	B&O	Play.	Men	 jeg	tror,	at	det	vil	ud-

jævne	sig,	forstået	på	den	måde,	at	de	kunder	som	måske	vil	falde	fra,	bliver	opvejet	af	de	som	kommer	

til	grundet	B&O	Play	segmentet.		

	

Afgørende	er	det	dog,	at	Bang	&	Olufsen	i	sine	bestræbelser	på	at	udvide	deres	målgruppe	med	B&O	

Play,	ikke	taber	fokus	på	udviklingen	af	deres	kerneprodukter.	AV	produkterne	er	efter	min	mening	de	

som	definerer	Bang	&	Olufsen	og	det	er	disse	som	fortsat	bør	være	grundstenen	for	forretningen.		
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Det	er	en	hårdfin	balancegang	mellem	bevaringen	af	deres	oprindelige	kundegruppe	kombineret	med	

at	udbygge	denne	for	at	skabe	en	ny	og	bredere.	Dette	vil	have	 indflydelse	både	på	Bang	&	Olufsens	

strategi	og	fremtidige	overlevelse.	Men	det	er	min	vurdering,	at	hvis	de	”bare”	kan	nedsætte	niveauet	

af	deres	produktionsomkostninger	eksempelvis	gennem	deres	 samarbejdspartnere,	 så	 tror	 jeg	at	de	

godt	kan	sikre	deres	fremtidige	eksistens	uden	et	opkøb	-	en	fusion	kunne	dog	være	et	alternativ,	hvil-

ket	samarbejdsaftalerne	også	efter	min	mening	har	en	form	for	karakter	af.		

	

I	betragtning	af	hvor	velegnet	deres	strategi	er,	ud	fra	TWOS	modellen,	mener	jeg	at	Bang	&	Olufsens	

udfordringer	 står	 forholdsvist	 klart.	 De	ændrede	 forbrugervaner	 påvirker	 deres	 nicheforretning	 ge-

valdigt	og	det	at	besidde	en	unik	forretning,	bliver	nærmest	umuligt	når	man	er	en	lille	spiller.	Derfor	

må	den	bedste	løsning	for	Bang	&	Olufsen	i	først	omgang	være	at	vokse	sig	større,	for	at	kunne	måle	

sig	med	de	store	spillere	i	branchen.		

	

Derudover	kan	Bang	&	Olufsen	på	sigt	søge	vækst	via	diversifikation.	På	nuværende	tidspunkt	søger	

de	ikke	vækst	gennem	diversifikation,	altså	nye	produkter	til	nye	markeder.	Dette	er	en	mulighed	for	

dem,	men	jeg	mener	ikke,	grundet	deres	stadige	usikre	situation,	for	eksempel	i	forhold	til	forbruger	

reaktion,	at	det	på	nuværende	tidspunkt	kan	forsvares	at	de	satser	yderligere	på	et	nyt	område.		

	

Men	længere	ude	i	fremtiden	vil	diversifikation	være	et	fornuftigt	bud,	på	hvordan	kan	Bang	&	Olufsen	

kan	vækste	yderligere	og	udvikle	deres	forretning.	Jeg	vil	mene	at	det	på	et	sådan	given	tidspunkt,	vil	

give	mest	mening	hvis	de	forfølger	en	relaterede	diversifikation,	hvor	der	er	et	link	til	det	nuværende	

marked.	Dette	skyldes	bland	andet	at	brandet	karakteriseres	af	produkter,	som	er	unikke	for	industri-

en	og	denne	tråd	mener	jeg	at	de	skal	holde	fast	i	og	udnytte	deres	unikke	kapabiliteter.		

	

Med	hensyn	til	deres	konkurrencestrategi:	differentieringsfokus,	bør	de	bevæge	sig	en	smule	i	retning	

af	et	omkostningsfokus,	hvilket	jeg	også	vurderer	at	deres	nye	strategi	har	haft	og	har	for	øje.	De	kan	

dog	ikke	bevæge	sig	for	langt	i	den	retning,	da	jeg	vil	mene	at	dette	i	så	fald	vil	gøre	det	mindre	muligt	

at	producere	unikke	produkter,	hvilket	er	deres	kendetegn.		
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Summa	summarum:	

! Kort	sigt:	Styrke	forretningen	gennem	samarbejdspartneren,	som	Bang	&	Olufsens	kan	tilegne	
sig	ny	viden	af,	samt	opnå	stordriftsfordele	gennem	og	dermed	forbedre	deres	konkurrence-
fordel.	Alternativt	kan	de	fusionere	med	en	af	deres	konkurrenter,	hvor	igennem	deres	kapabi-
liteter	også	kan	blive	udviklet.		
	

! Lang	sigt:	Udvide	deres	marked	og	produktsortiment	via	diversifikation,	som	et	alternativt	
væksttiltag	der	også	vil	kunne	udvide	deres	kundegruppe.		
	

	

	

	

Kapitel	6.0	Konklusion	
Vi	er	nu	kommet	frem	til	det	afsluttende	kapitel,	hvor	jeg	vil	komme	med	min	endelig	konklusion	på	

den	strategiske	analyse	af	Bang	&	Olufsen,	for	at	vurdere	deres	fremtidige	overlevelse.	Kapitlet	vil	bli-

ve	afrundet	med	en	efterskrift,	hvor	jeg	vil	komme	kort	ind	på	alt	det	der	er	sket	omkring	Bang	&	Oluf-

sen	efter	min	afgrænsning	22.03.2016	-	altså	før	at	den	mulige	købers	navn	blev	offentliggjort	og	det	

købstilbuddet	sidenhen	tilsyneladende	faldt	i	vasken.		

	

Figur 2: Struktur for kapitlerne i afgangsprojektet (forenklet udgave): 
      

Kapitel 1.0        
Indledende kapitel  " Kapitel 2.0  

Virksomhedspræs. " Kapitel 3.0          
Teoretisk gennemgang " Kapitel 4.0       

Strategisk analyse " Kapitel 5.0  
Perspektivering " Kapitel 6.0     

Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 		 		 		 		 		 		 		 		
	

	

6.1	Konklusion	

Om	Bang	&	Olufsens	nuværende	strategi	Leaner,	Faster,	Stronger	kan	sikre	deres	fremtidige	overlevel-

se	vil	jeg	svare	ja	til,	dog	med	forbehold	for	at	jeg	ikke	tror	at	virksomheden	vil	kunne	overleve	endnu	

et	negativt	konjunktur	udsving,	på	nuværende	tidspunkt.		

	

Efter	nogle	justeringer,	vurderer	jeg	at	deres	strategi	nu	er	tilpasset	til	det	som	skal	sikre	deres	frem-

tidige	overlevelse.	Nemlig	at	vokse	sig	større	globalt,	samt	sænke	deres	produktionsomkostninger	via	

samarbejdspartnerne	og	udvide	deres	målgruppe	med	 lanceringen	af	nye	produkter,	der	henvender	

sig	til	en	bredere	kundegruppe,	hvor	prisniveauet	også	er	mere	overkommeligt.		
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Deres	styrker	er	deres	viden	og	færdigheder	som	resultater	i	kvalitets	og	design	produkter,	hvilket	gør	

Bang	&	Olufsen	unik	for	elektronikindustrien.	Denne	unikhed	føres	også	over	i	måde	hvormed	produk-

terne	 præsenteres	 for	 kunden	 gennem	deres	B1	 butikker.	 Jeg	mener	 at	 det	 er	 dette,	 som	afgør	 den	

brandværdi	som	Bang	&	Olufsen	har	opnået.		

	

Ydermere	er	valget	om	distribution	gennem	tredjepartsforhandlere	af	B&O	Play	produkterne	også	et	

vigtigt	tiltag,	som	både	styrker	deres	salgsvolumen	men	som	også	kan	være	med	til	at	øge	kundskaben	

til	deres	brand	blandt	nye	forbrugere.		

	

Betydningen	af	B&O	Play	produkterne	mener	jeg	for	Bang	&	Olufsen	selv,	er	afgørende	for	at	de	kan	

udvide	 deres	 forretning	 og	 vokse	 sig	 større	 gennem	 en	 bredere	 målgruppe.	 Produkter	 med	 lavere	

prisniveau	vil	også	sænke	risikoen	en	smule	i	forhold	til	lav	konjunktur.	Men	betydningen	af	produk-

terne	for	kunden	er	også	sæddeles	relevant.	Her	skal	der	både	tænkes	på	den	oprindelige	kundegrup-

pe	men	også	den	nye	der	er	skabt	gennem	lanceringen.		

	

Hvad	det	endelige	udfald	bliver	af	dette	subbrand,	kan	på	nuværende	tidspunkt	ikke	endeligt	konklu-

deres,	da	udviklingen	af	dette	stadig	er	 i	 fuld	gang.	Men	jeg	mener	at	det	 i	sidste	ende	kommer	til	at	

styrke	virksomheden	med	et	bredere	spænd	i	deres	prisniveau	og	dermed	mulighed	for	at	 tiltrække	

flere	 kunder.	Det	 vil	 gøre	Bang	&	Olufsen	mere	 tilpasningsdygtige,	 hvilket	 de	 tidligere	 hen	 ikke	 har	

været,	baseret	på	deres	negative	resultater.		

	

Den	usikre	fremtidige	overlevelse	skyldes	efter	min	vurdering	hovedsagligt	de	eksterne	påvirkninger	

der	opstår	med	den	teknologiske	udvikling,	samt	forbrugervanerne.	At	Bang	&	Olufsen	er	en	virksom-

hed	som	kun	henvender	sig	til	en	del	af	markedet	med	et	unikt	produkt,	er	også	en	væsentlig	udfor-

dring	for	dem	-	specielt	i	krisetider.	Dette	har	sat	et	dybt	spor	i	virksomheden	og	er	næsten	blevet	de-

res	undergang.	

	

For	 fremtiden	 er	 det	 altså	 altafgørende	 for	Bang	&	Olufsen	 at	 være	mere	 tilpasningsdygtige,	 når	 en	

eventuel	krise	rammer.	Jeg	vurderer	at	deres	nye	strategi	vil	kunne	gøre	dem	i	stand	til	dette,	hvis	de	

formår	at	vokse	sig	større	og	sænke	deres	produktionsomkostninger	og	dermed	skabe	bedre	grundlag	

for	deres	indtjening.		
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Men	dette	kan	de	ikke	gøre	alene,	for	ellers	havde	de	nok	med	90	år	på	bagen,	allerede	vokset	sig	stør-

re	og	sikret	 sig	et	mere	 tilpasningsdygtigt	grundlag.	Både	hvad	angår	omkostninger	men	også	deres	

kundegruppe.	 Jeg	mener	 ikke	at	 fremtidsudsigterne	er	bedst	med	et	opkøb,	 for	hvad	vil	 en	eventuel	

opkøber	gøre	med	virksomheden,	som	vil	kunne	påvirke	deres	bandværdi?		

	

Nej,	jeg	mener	at	Bang	&	Olufsen	fremtid	er	bedst	sikret	ved	at	de	fokusere	på	det	som	nu	er	tilbage	af	

forretningen	og	styrke	dette	gennem	samarbejdsaftaler.	Det	har	været	uhensigtsmæssigt	 for	Bang	&	

Olufsen	at	satse	på	et	bredt	forretningsområde	indenfor	både	B2B	og	B2C,	men	deres	strategi	har	nu	

ført	dem	frem	til	at	være	en	mere	forenklet	virksomhed,	som	jeg	tror	på	bliver	deres	redning.		

	

Deres	fremtidige	overlevelse	er	efter	min	vurdering	afhængig	af:		

! At	de	kan	følge	med	teknologien	og	derved	fastholde	kunders	interesse.		
–	hyppigere	lanceringer	af	nye	produkter.		
	

! At	de	får	sænket	deres	produktionsomkostninger,	hvorved	at	jeg	ser	deres	samarbejdspartnerne	
som	alt	afgørende.		
	

! At	de	får	udvidet	deres	målgruppe	på	den	rigtige	måde,	så	de	ikke	yderligere	undergraver	deres	
egent	segment	og	taber	brandværdi.		
	

! At	de	vokser	sig	større	på	det	globale	marked.	
	

	

Målet	for	Bang	&	Olufsen	er	nu	at	blive	en	lønsom	virksomhed,	hvilket	jeg	som	sagt	mener,	at	der	er	

skabt	et	grundlag	for	at	blive,	blandt	andet	med	B&O	Play	og	LG	samarbejdet.	Men	hvis	dette	ikke	lyk-

kes	indenfor	nogle	få	år,	så	tror	jeg	ikke	længere	på	deres	overlevelse.		

	

	

6.2	Kvalitetsvurdering		

Datagrundlaget	 for	mit	afgangsprojekt	om	Bang	&	Olufsen	er	baseret	både	på	Bang	&	Olufsens	egen	

udlevering	 af	 deres	 strategiske	position,	 sammenholdt	med	udenforstående	 analytikeres	 holdninger	

udtrykt	i	diverse	tidsskrifter.	Afgangsprojektet	er	baseret	udelukkende	på	offentligt	tilgængeligt	mate-

riale.	Jeg	vurderer	at	denne	tilgang	har	gjort	grundlaget	for	mit	svar	mere	nuanceret	og	dermed	sikre	

en	bredere	forståelse	og	indsigt.		
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Jeg	vurderer	pålideligheden	af	de	valgte	artikler	som	værende	høj,	hvilket	viden	 indsamlet	 fra	deres	

årsrapporter	 vurderes	 som	 værende	 af	 samme	 høje	 karakter.	 For	 at	 sikre	 kvalitet	 i	 den	 strategiske	

analyse,	er	denne	baseret	på	anerkendte	teoretikers	teorier,	som	har	udvidet	mit	syn	på	Bang	&	Oluf-

sens	strategiske	situation.					

	

Gennem	forløbet	har	jeg	forholdt	mig	kritisk	til	de	anvendte	data,	for	at	sikre	kvaliteten	af	afgangspro-

jektets	indhold.	

	

6.3	Efterskrift	

Siden	 jeg	påbegyndte	mit	afgangsprojekt,	er	der	sket	mange	ting	omkring	Bang	&	Olufsen,	angående	

det	mulige	købstilbud.	Da	jeg	startede,	var	der	tale	om	én	mulig	køber,	som	på	daværende	tidspunkt	

var	ukendt.70	At	Bang	&	Olufsen	offentliggjorde	at	der	var	tale	om	kun	én	køber,	er	en	smule	atypisk	

for	en	 forhandlingssituation,	da	de	med	den	kendsgerning	 lader	køber	vide,	at	der	 ikke	er	andre	om	

buddet.	Dette	satte	Bang	&	Olufsen	i	en	mere	sårbar	situation.			

	

Sidenhen	blev	det	offentliggjort	den	22.03.16,	som	værende	den	kinesiske	rigmand	ved	navn	Qi	Jian-

hong,	 der	 viste	 interesse	 for	 det	 danske	 klenodie	 fra	 Struer.	 Han	 ejer	 28%	 af	 investeringsselskabet	

Sparkle	Roll,	der	har	specialiseret	sig	i	salg	af	high-end	produkter	til	kineserne.	71	Bang	&	Olufsen	har	

allerede	 et	 samarbejde	med	 Sparkel	 Roll	 Group.	Dette	 blev	 etableret	 i	 2012,	 og	 skal	 forbedre	 deres	

position	i	det	kinesiske	marked.	Sparkel	Roll	/	Qi	Jianhong	ejer	på	daværende	tidspunkt	5,57%	af	Bang	

&	Olufsens	aktier.72		

	

At	der	er	tale	om	en	mulig	køber	uden	industriel	kendskab	var	ikke	hvad	mange	af	analytikerne	havde	

gisnet	om.	Efter	min	mening	havde	det	også	givet	mere	mening,	hvis	der	havde	været	tale	om	en	af	de	

store	industrielle	spillere,	som	kunne	sikre	Bang	&	Olufsens	fremtid	via	deres	kendskab	til	branchen.			

	

Efter	det	er	offentliggjort,	at	det	er	Qi	Jianhong	der	er	interesseret	i	Bang	&	Olufsen,	dog	uden	et	frem-

sat	bud,	ligges	der	fra	Sparkle	Roll	Group	/Qi	Jianhong	pres	på	bestyrelsen	om	at	offentliggøre	en	an-

befaling	af	et	købstilbud,	ved	at	de	køber	yderligere	13,1%	af	aktierne	i	Bang	&	Olufsen.73		

																																								 																					
70	Selskabsmeddelelse	nr.	15.07,	26.11.15		
71	http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/321937/kinesisk_selskab_afviser_b_o-
%20%20%20interesse_rigmand_handler_helt_paa_egen_haand.html	
72	http://www.business.dk/digital/bang-olufsen-i-dialog-med-kinesere-om-salg	
73	Selskabsmeddelelse	nr.	15.13,	07.04.16	
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Hvis	Bang	&	Olufsen	var	blevet	opkøbt	af	Qi	 Jianhong,	havde	dette	betydet	en	ny	ejerstruktur	og	en	

afnotering	af	selskabet.	Den	nuværende	ejerstruktur	kræver	væsentligt	mere	af	virksomheden,	blandt	

andet	ved	rapporter	til	fondsbørsen,	og	dette	kan	være	med	til	at	Bang	&	Olufsen	ikke	har	realiseret	sit	

fulde	potentiale.	En	afnotering	i	forbindelse	med	et	opkøb,	kan	altså	måske	afhjælpe	denne	problem-

stilling,	og	derved	frigive	ressourcer	der	alternativt	kan	bruges	til	at	styrke	deres	position	i	elektronik-

industrien.		

	

Den	15.	april	bliver	det	via	en	selskabsmeddeles	meldt	ud	af	Bang	&	Olufsen,	at	dialogen	om	et	muligt	

købstilbud	er	ophørt.74	Om	denne	udmelding	kommer	for	at	få	ro	på	Bang	&	Olufsen	aktien,	og	dermed	

ikke	lade	aktiemarkedet	spekulere	prisen	per	aktie	højere	op,	er	en	mulighed.	Men	for	nu	er	der	i	hvert	

fald	ikke	tale	om,	at	de	bliver	opkøbt	i	den	nærmeste	fremtid.		

	

Som	om	at	al	denne	postyr	ikke	var	nok,	blev	det	ydermere	meddelt	den	26.	april	at	CEO	Tue	Mantoni	

forlader	Bang	&	Olufsen	med	udgangen	af	juni	2016.	Stillingen	overtages	af	Henrik	Clausen,	som	tidli-

gere	har	 været	CEO	 for	Telenor-koncernen	og	 senest	 fungeret	 som	executive	 vice	president	 for	den	

digitale	strategi	i	Telenor	globalt.	75		

	

Henrik	Clausen	har	boet	 i	Asien	de	 seneste	6	år	og	dermed	må	Bang	&	Olufsen	 se	potentiale	 i	 ham,	

blandt	andet	med	henblik	på	hans	kendskab	til	det	globale	marked,	som	de	ønsker	større	tilstedevæ-

relse	 i.	Hvad	denne	 forandring	kommer	 til	 at	betyde	 for	deres	 strategi	på	 sigt	 er	uvist,	men	 jeg	kan	

forstille	mig	at	det	kommer	til	at	betyde	nye	tiltag,	i	den	lille	virksomhed.	Udviklingen	i	aktiekursen	er	

også	afhængig	af	strategi	og	ledelse.		

	

I	en	Artikel	i	Børsen	beskrives	Henrik	Clausen	som	en	meget	kontant	person,	som	er	enorm	resultat-

orienteret	og	et	konkurrencemenneske,	hvilket	må	siges	at	være	af	høj	relevans	for	Bang	&	Olufsen	og	

deres	fremtidige	overlevelse.76	Der	lader	til	at	være	et	skift	i	profil	fra	Tue	Mantoni,	som	skulle	stå	for	

et	turn	around	i	Bang	&	Olufsen	-	der	skulle	ryddes	op,	og	over	til	Henrik	Clausen,	hvis	opgave	bliver	at	

skabe	lønsomhed	ud	fra	det	det	nye	grundlag,	som	strategien	her	resulteret	 i	 -	der	skal	forandringer	

til!	 		

	

	
																																								 																					
74	Selskabsmeddelelse	nr.	15.16,	15.04.16	
75	Selskabsmeddelelse	nr.	15.17,	26.04.16	
76	http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323608/saadan_er_den_nye_b_o-
boss_han_er_den_mest_kompetente_chef_jeg_har_moedt.html	
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Figur	oversigt	
	
Figur	1:	Struktur	for	kapitlerne	i	afgangsprojektet	
	
Figur	2:	Struktur	for	kapitlerne	i	afgangsprojektet	(forenklet	udgave)	
Denne	 figur	 går	 igen	 i	 starten	 af	 hvert	 kapitel,	med	ny	 farvesammensætning	 for	 at	 illustrere	hvor	 i	 afgangsprojektet	 vi	 er	
kommet	til.	Den	vil	hver	gang	blive	benævnt	som	figur	2.	
	
Figur	3:	Udvikling	i	antallet	af	tredjepartsforhandlere	
	
Figur	4:	VRIO	modellen	
	
Figur	5:	PESTEL	modellen	
	
Figur	6:	Porter’s	Five	Forces	
	
Figur	7:	Porters	generiske	strategier	
	
Figur	8:	Ansoff’s	vækstmatrice	
	
Figur	9:	SWOT	modellen	
	
Figur	10:	TOWS	modellen	
	
Figur	11:	VRIO	modellen,	udfyldt	og	anvendelig	version	
	
Figur	12:	Graf	over	arbejdsmarkedstilknytning	
	
Figur	13:	Graf	over	nettoopsparing	
	
Figur	14:	SWOT	modellen,	udfyldt	og	anvendelig	version	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 77	

Litteratur	
Tidsskrifter/artikler	fra:	
	
Artikel	i	Børsen	22.12.14	
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/296554/ole_andersen_aabner_for_salg_af_bang_olufsen.html	
	
Udvikling	i	aktiekurs	jævnfør	Børsen	
http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/nacbWbXddgYWy/bang_olufsen_b.html	
	
Ritzau/FINANS	27.11.15	
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/11/27/bo-danske-koeber-boer-betale-mindst-43-milliarder-kroner/13265419	
	
Artikel	i	Børsen	07.01.16	
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/130584/artikel.html	
	
Artikel	i	Berlingske	Business	19.02.16	
http://www.business.dk/detailhandel/fona-draenet-for-250.000.000-kr.-paa-16-maaneder	
	
Artikel	i	Berlingske	Business	22.03.16	
http://www.business.dk/digital/saa-mange-milliarder-vil-kinesere-betale-for-bo											
	
Artikel	i	Berlingske	Business	22.03.16	
http://www.business.dk/digital/bang-olufsen-i-dialog-med-kinesere-om-salg	
	
Artikel	i	Børsen	23.03.16	
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/321937/kinesisk_selskab_afviser_b_o-
%20%20%20interesse_rigmand_handler_helt_paa_egen_haand.html	
	
Artikel	i	Berlingske	Business	09.04.16	
http://www.business.dk/oekonomi/ny-analyse-finanskrisen-boed-paa-den-vaerste-jobkrise-siden-1930erne	
	
Artikel	i	Berlingske	Business	13.04.16	
http://www.business.dk/vaekst/digital-revolution-begynder-og-ender-hos-kunden	
	
Artikel	i	Børsen	27.04.16	
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323608/saadan_er_den_nye_b_o-
boss_han_er_den_mest_kompetente_chef_jeg_har_moedt.html	
	
Bang	&	Olufsen	hjemmeside		
http://www.bang-olufsen.com/da	
	
Bang	&	Olufsen	Magazine	issue	4,	seneste	udgave		
http://catalogue.bang-olufsen.com/Catalogue/BeoInfo/Magazine/MagazineIssue4/BangOlufsenMagazineIssue4DA/	
	
Bang	&	Olufsens	produktionsmiljø,	Anodiseringsanlæg	
http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/manufacturing-environment	
	
Bang	&	Olufsen	produkter	
http://www.bang-olufsen.com/da/collection	
	
Bang	&	Olufsen,	video	om	BEOLAB	90	
http://www.bang-olufsen.com/da/collection/speakers/beolab-90	
	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 78	

Notifikation	fra	Bang	&	Olufsens	hjemmeside	om	Sparkle	Roll		
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-
notifications/Announcement%20Sparkle%20Roll%20Group%20Limited%2022%20March%202016.pdf	
	
Bang	&	Olufsen	Corporate	Governance	2014/15	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/corporate_governance/Corporate%20Governance%20report_final%5B7%5D.p
df	
	
Årsrapporter:	
2014/15	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/annual_reports/BO_AR14-15_UK.pdf	
	
2013/14	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/annual_reports/AR2012-13_DK_new.pdf	
	
2012/13	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/annual_reports/AR2012-13_DK_new.pdf	
	
2011/12	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/annual_reports/annual_report_2011-12_DK.pdf	
	
2010/11	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/annual_reports/Annual_Report_1011_DA.pdf	
	
Kvartalsrapport	Q3	2015/16	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/interim_reports/BO_1512_Interim%20report%20Q3_15-16_UK.pdf	
	
Selskabsmeddelelser:	
Nr.	15.17,	26.	april	2016:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_1517_DK_vF.pdf	
	
Nr.	15.16,	15.	april	2016:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_1516_DK_vF.pdf	
	
Nr.	15.13,	07.	april	2016:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_1513_DK_vF.pdf	
	
Nr.	15.09,	18.	marts	2016:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_1509_DK_vF.pdf	
	
Nr.	15.07,	26.	november	2015:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/1507_F_DK.pdf	
	
Nr.	14.26,	31.	marts	2015:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_1426_DK_F.pdf	
	
Nr.	14.04,	25.	juni	2014:	
http://az498215.vo.msecnd.net/static/files/other-notifications/BO_14.04_DK_F.pdf	
	
	
Lærebog:	
Exploring	Strategy,	10.	udgave,	af	Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	&	Regnér,	Pearson	Education	
2014	
	
	



BANG&OLUFSEN 
ANALYSE  2016   

	 79	

Undervisningsmateriale	fra	CBS:	
https://learn.cbs.dk/course/view.php?id=17576	
	
	
Diverse	links	på	internettet:	
Erhvervsstyrelsen,	Komitéen	for	god	selskabsledelse:	
https://corporategovernance.dk	
	
Bang	&	Olufsens	patenter	
http://www.patentgenius.com/assignee/BangOlufsenAS.html	
	
Danmarks	Nationalbanks	hjemmeside,	Pengepolitik	
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/implementering/Sider/default.aspx	
	
Danmarks	Nationalbanks	hjemmeside,	Den	danske	fastkurspolitik	(ERM2)	
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx	
	
Udenrigsministeriets	hjemmeside,	Handelsbarrierer	
http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/handelsbarrierer/	
	
Danmarks	statistiks	hjemmeside,	Nettoopsparing	
http://www.statistikbanken.dk/NAHO3	
	
Danmarks	statistiks	hjemmeside,	Arbejdsmarkedstilknytning	
http://www.statistikbanken.dk/AKU125	
	
Gyldendal	leksikon,	Finanskrisen	
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Samfundsøkonomiske_forhold/Finanskrisen	
	
	


