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INDLEDNING

LEGO er en dansk familieejet virksomhed, som har hovedsæde i Billund, Danmark. Selskabet har

siden sin stiftelse i 1932 udviklet Legoklodsen, som vi alle kender i dag. LEGOs klassiske produkter er

farverige byggeklodser, som understøtter børns fantasi og læring. LEGO har gennem tiden skabt sit ejet

brand, der er kendetegnet ved høj kvalitet, og som er legetøj der hjælper til at forbedre indlæring hos

børn.

LEGO led før finanskrisen af store økonomiske vanskeligheder med underskud i årene 2003 og 2004,

hvor selskabet var truet med en nedlukning1. En ændret strategi, hvor der fortsat er fokus på den simple

Legoklods og øget markedsudvikling i Amerika, USA og Asien, har medført at LEGO ikke blev

væsentligt påvirket af finanskrisen i 2008. Selskabet har under finanskrisen haft væsentlig økonomisk

vækst modsat mange andre virksomheder i samme periode, som led under økonomiske vanskeligheder,

massefyringer og konkurs.

Selskabet har fortsat fokus på markedsvækst på det asiatiske marked, herunder særligt Kina, som er

under økonomisk udvikling. Indkomst pr. indbygger er stigende i Kina, og det har medført, at Kinas

mellemklasse er vokset markant de seneste år. Det fremgår af pressekonferencer og årsregnskabet 2014

at LEGO har haft øget omsætning, blandt andet på grund af markedsudvikling i Kina.

Jeg har valgt at skrive om LEGO, da det vil være interessant at analysere hvordan LEGO forsat kan

videreudvikle deres forretningsstrategi i Kina og fortsætte deres vækst fremadrettet.

PROBLEMFELT OG FORMÅL

Formålet med denne HD hovedopgave er at udarbejde en hovedopgave med udgangspunkt i en praktisk

problemstilling, hvor jeg anvender LEGO som case virksomhed. Jeg vil i min hovedopgave udarbejde

en ekstern analyse af den kinesiske branche for legetøj, som LEGO befinder sig i. Jeg vil herefter

udarbejde en intern analyse over selskabets interne forhold, som skaber værdi for kunden, en analyse af

selskabets ressourcer og kompetencer samt økonomiske situation. Jeg vil på baggrund af den eksterne

1 Påset i tidligere års regnskaber for LEGO A/S
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og interne analyse vurdere, hvilke parametre LEGO fremadrettet skal fokusere på for at kunne skabe

vækst i det kinesiske marked og fortsat være konkurrencedygtig på det kinesiske marked.

PROBLEMFORMULERING

Min overordnede problemformulering er:

Hvordan kan LEGO A/S skabe fremadrettet vækst og øge sine markedsandele i Kina?

For at kunne besvare ovenstående problemformulering har jeg udarbejdet følgende

undersøgelsesspørgsmål, som delkonkluderes løbende i opgaven.

1. Hvad karakteriserer LEGOs omgivelser på det kinesiske marked?

2. Hvad karakteriserer LEGOs interne forhold?

3. Hvordan skal LEGO konkurrere fremadrettet på det kinesiske marked?

4. Hvordan skal LEGO vokse fremover på det kinesiske marked?

I det efterfølgende afsnit fremgår afgrænsning af opgaven, hvor jeg har præciseret min

problemformulering yderligere.
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AFGRÆNSNING

Efter fastsættelsen af problemformulering og undersøgelsesspørgsmål har jeg valgt at afgrænse min

hovedopgave fra væsentlige områder for at præcisere min problemformulering yderligere. LEGOs

produktportefølje er vokset hvert år, da selskabet har fokus på at produktudvikle deres produkter i

forhold til trends og nyeste teknologi, hvilket vil blive beskrevet yderligere i opgaven. Jeg vil

hovedsageligt koncentrere mig om følgende 3 hovedprodukter i opgaven:

Den klassiske Legoklods ”konstruktions legetøj”. LEGO har

produktudviklet den klassiske Legoklods i flere produktgrupper og temaer

som løbende udvikles. Jeg har på baggrund af opgavens omfang og

relevans valgt de 3 produktgrupper med højeste vækstrater og flest salg i

2014 på verdensplan:

”LEGO City”,

”LEGO Star Wars”

”LEGO Friends”2

”LEGO Ninjago” er endvidere også en produktserie som er

populær. ”LEGO Ninjago” er et japansk inspireret tema med smuk natur,

Ninjaer og templer. På LEGOs hjemmeside for Kina, fremgår Ninjago-

serien tydeligt på selskabets hjemmeside, hvorfor jeg vurderer at denne

produktserie er topsælgende i Kina, da figurerne ligger tæt op af den

kinesiske kultur og historie.3

LEGO filmen ”Et klodset eventyr” fra 2014.

Filmen har i 2014 haft stor succes i hele verden, og det har medført god

omtale og branding af LEGO. ”LEGO-filmen er årets hidtil mest sete film

i USA og nummer to i hele verden”4

2 The LEGO Group annual report 2014, Management review, s. 7.

3 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/news-room/2013/february/annual-result-2012

4 http://www.business.dk/media/LEGO-filmen-er-en-gigantisk-global-succes
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Elektronisk legetøj og spil er den tredje produktionsgruppe, som

inddrages i analysen. Efterspørgslen efter elektronisk legetøj er stigende,

og det forudsættes, at efterspørgslen efter elektronisk legetøj som

computerspil og applikationer vil stige yderligere de næste 5 år.5

Tabel 1 - Afgrænset produktportefølje

Jeg vil afgrænse mig fra selskabets øvrige produkter og byggetemaer, undervisningsmateriale,

forlystelsesparker, hoteller mv. Jeg har valgt at fokusere på ovenstående tre produktgrupper, da det er

disse der er topsælgende6, og som jeg vurderer har betydning for LEGOs fremtidige vækst. Jeg

vurderer at de tre produktgrupper har betydning for Legos fremtidige vækst, da disse produktgrupper

har været væsentlige bidragsydere til Legos vækst i 20147, som vil blive analyseret yderligere i

opgaven.

LEGO markedsudvikler og sælger deres varer hovedsageligt i hele verden, men har fokus på det

kinesiske marked. BNP i Kina er voksende8, og LEGOs øgede vækst i 2014 skyldes bl.a.

markedsudvikling i Kina.

Jeg har valgt ikke at inddrage det europæiske marked, da dette markeder er tæt på at være et mættet

marked og ikke har samme vækstrater, som det kinesiske marked. Dog er det europæiske marked og

USA LEGOs største markeder, som samlet set skabte størst indtjeningen i 2014, men da denne opgaver

skal analysere LEGOs fremtidige vækstmulighed, vurderer jeg, at det er relevant at analysere det

kinesiske marked, da dette marked har størst mulighed for øget vækst.

Jeg vil afgrænse mig yderligere ved alene at analysere legetøjsbranchen i det østlige Kina nær

Shanghai, da det er dette område af Kina, som er under størst teknologisk og kulturel udvikling9.

5 Euromoniter: LEGO Group in Toys and games (World), Januar 2015, s. 28.

6 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/news-room/2015/february/lego-group-2014-annual-results

7 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/news-room/2015/february/lego-group-2014-annual-results

8 Jf. Graf fra Euromoniter af bilag 2

9 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Kina_og_Mongoliet/Kina_generelt/Kina_%28Geografi%29
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Endvidere er det dette område i Kina, som LEGO markedsudvikler ved at bygge en fabrik i Shanghai

nær selskabets distributionscenter i Jiaxing. Det østlige Kina vil fremover i opgaven blive

benævnt ”Kina”.

Min analyse er afgrænset til alene at vedrøre de største udbydere af legetøj i Kina, som er i konkurrence

med LEGO. Af bilag 1 fremgår en oversigt over udbydere af legetøj på det kinesiske marked fra 2009-

201310 Ud fra oplysningerne af bilag 1 har jeg udarbejdet nedenstående cirkeldiagram som giver et

overblik over udbyderne af legetøj på det kinesiske marked.

Tabel 2 Egen tilvirkning efter oplysninger fra Euromonitor - http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab

De tre største aktører på markedet i 2013 er producenter af elektronisk legetøj og konsoller: Sony

(12 %), Nintendo (10 %) og Microsoft (7 %). Da de tre udbydere alene producerer konsoller mv.,

vurderes disse aktører ikke at være i direkte konkurrence med LEGO, hvorfor min afgrænsning

indebær ikke at inddrage disse aktører. På fjerdepladsen ligger Hasbro med en markedsandel på 5,4 %.

10 Oversigt fra Euromoniter over markedsandele på legetøj på det kinesiske marked.

Sony; 11,8

Nintendo; 10,1

Microsoft; 7

Hasbro; 5,4

EA; 5,1

Arctivision Blizzard; 5

Mattel;
4,5

Bandai; 4,5
LEGO; 2

Tomy; 1,5

Fast lane; 1,5

Disney; 1,4

Øvrige under 1,3 %;
40,2

Markedsandele for legetøj på det kinesiske marked
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Hasbro producerer legetøj og spil til børn og vurderes at være i konkurrence med LEGO, hvorfor

Hasbro er medtaget i konkurrenceanalysen. De efterfølgende to udbydere med størst markedsandel i

2013 er også udbydere af computerspil og konsoller Electronic Art (5,1 %) og Activision Blizzard

(5 %). Den 7. største udbyder på det kinesiske marked er Mattel med en markedsandel på 4,5 %. Mattel

sælger Barbiedukker, biler mv. og er en direkte konkurrent til LEGO hvorfor Mattel er medtaget i mine

analyser af branchen for legetøj. De japanske brands Bandai 3,5 % og Tomy 1,5 % er også medtaget i

analysen af branchen, da disse udbydere udspringer fra en kultur, der ligner den kinesiske. Bandai er

kendt for produktion af actionfigurer som Power Rangers, og Tomy er kendt for salg af

Pokémonfigurer og salg af actionfigurer.

LEGO har ifølge oversigten fra Euromonitor en markedsandel på 2 %. På bagrund af dette vil LEGO,

Mattel, Hasbro, Bandai og Tomy indgå i min brancheanalyse af legetøj på det kinesiske marked.

Politikken nævner stadig Hasbro og Mattel som LEGOs konkurrenter i artikel fra februar 201511.

Artiklen fra Politikken underbygger min betragtning om, at markedet for legetøj i Kina i 2015 er med

de samme aktører, som fremgår af Euromonitors oversigt fra 2013. Ved gennemgang af analyser på

Euromonitor12 og internettet fremgår mærkerne ”Cogo” og ”Banbao” som de to kinesiske

legetøjsmærker, der er i størst konkurrence med LEGO. Begge mærker producerer byggeklodser, hvor

Banbao kan købes i Toys R Us og Cogo kan købes på andre kinesiske hjemmesider. Begge brands

fremgår ikke af listen over markedsandele, hvorfor det vurderes, at disse brands indgår under ”other”

med en markedsandel under 0,6 % jf. bilag 1. Da begge brands har begrænset markedsandele i Kina og

producerer byggeklodser, vil jeg klassificere disse som kopivarer af LEGO, på baggrund af

produkternes udseende. Coco og Banbao indgår i analysen af konkurrenceintensitet i branchen under

Porters 5 forces, men ikke i de efterfølgende analyser.

Jeg vil tidsmæssigt afgrænse mig tre år tilbage fra sidste aflagte regnskab pr. 31.12.2014. Det vil sige

fra 2012-2014. Afgrænsningen gør sig særlig gældende ved regnskabsanalyse af LEGOs hoved- og

nøgletal, som sammenholdes med selskabets konkurrenter. Jeg vil afgrænse mig fire år frem i tiden

siden sidste regnskabsaflæggelse pr. 31.12.14, det vil sige fra 2015-2018, da det er den fremtidige

11http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked

12 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab
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forretningsstrategi på det kineske marked, som er emnet i min hovedopgave. Jeg har indhentet

Euromonoters rapport ”LEGO group in toys and games (world)”, der bl.a. sandsynliggør udvikling af

videospil frem til 2018, som jeg vil inddrage kort i min eksterne analyse om den teknologiske

udvikling. Jeg har indhentet data, der dækker en periode, som rækker ud over min afgrænsede periode

på syv år. Disse data vil indgå i mine analyser, men jeg vil fokusere på den afgrænsede periode.

Af hensyn til frist for aflevering af hovedopgave den 11. maj 2015, har jeg valgt at afgrænse mig fra at

inddrage data fra den 27. april 2015. Relevante artikler og analyser efter den 5. maj 2015 vil derfor ikke

indgå i min opgavebesvarelse.

Jeg vil anvende teori og modeller fra faget strategisk ledelse, hvor jeg vil tage udgangspunkt i litteratur

fra fagets pensum "Exploring Strategy - Text only - Ninth Edition", Gerry Johnson, Richard

Whittington & Kevan Scholes, Prentice Hall, Financial Time, Pearson Education, 2010. ISBN:

9780273737001. Jeg vil endvidere anvende fagets plancher, videofilm og øvrige noter til besvarelsen af

denne opgave jf. litteraturlisten hvor anvendt litteratur og hjemmesider vil fremgå.

METODE

For at beskrive, hvilken metode jeg anvende for at besvare opgavens problemformulering, vil jeg

beskrive, hvilken videnskabsteori jeg vil gøre brug af, og hvilket undersøgelsesdesign jeg vil gøre brug

af i opgaven. Jeg vil beskrive, hvilke datagrundlag jeg vil bruge til at besvare

undersøgelsesspørgsmålene, og hvordan jeg sikrer validitet og reliabilitet i opgaven. Jeg vil

afslutningsvis i opgaven gennemgå, hvilken teori og modeller faget stiller til rådighed, og hvilke der er

relevante at anvende til at besvare undersøgelsesspørgsmålene. Jeg vil gennemgå og diskutere, hvilke

modeller jeg har anvendt og hvorfor samt årsagen til, at jeg har valgt nogle modeller og teorier fra.

VIDENSKABSTEORI

Den fremgangsmåde jeg har valgt at benytte ved at analysere LEGO er en rationel tilgang, da det ikke

har været muligt at kontakte LEGO. Jeg har vurderet dette på baggrund af, at andre studerende på CBS

har fået afslag ved kontakt med LEGO, da LEGO af hensyn til konkurrenter, ikke ønsker at bidrage
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med flere informationer, end hvad der allerede fremgår af deres hjemmeside og i årsrapporterne13 Da

det er muligt at have en rationel tilgang til oplysninger om LEGO på baggrund af deres informerende

årsregnskaber, hjemmesider og andre udgivelser, er det muligt at bygge en analyse om selskabet uden

at være nødsaget til at kontakte virksomheden.

Linser

En linse er et perspektiv at se data og en virksomhed ud fra.

Med udgangspunkt i en videnskabsteori, fremgår der fire

linser/perspektiver, som man kan se verden igennem. Jeg

anvender designlinsen ved analyse af vurdering af LEGOs

forretningsstrategi, da jeg tager udgangspunkt i selskabets formelle mål,

regnskaber og organisationsdiagrammer, som fremgår af LEGOs hjemmesider. I analysen vil jeg

anvende positivistisk teori ved at analysere mig frem til den forretningsstrategi, som skaber øget vækst

for LEGO på det kinesiske marked. Designlinsen medfører, at jeg ser Lego gennem faktiske data, og

ikke gennem egne erfaringer og undersøgelser, hvilket medfører at min holdning til opgaven forbliver

objektiv. Jeg vil dog stadig vurdere nogle forhold, som LEGO bør være opmærksom på gennem min

opgave, men min holdning vil være tættere på objektiv, end hvis erfaringslinsen i stedet var anvendt.

UNDERSØGELSESDESIGN

Jeg har valgt undersøgelsesdesignet casestudie, da casestudiet er relevant til at undersøge en

problemstilling for én case. Jeg vil undersøge en lang række af variabler (økonomi, konkurrence,

produkter, efterspørgsel mv.), som jeg formoder hænger sammen med LEGOs fremtidig

forretningsstrategi, og konkludere med holdbare løsninger til problemformuleringen på baggrund af de

undersøgte variabler.

Et casestudie er en empirisk undersøgelse, der anvendes inden for det virkelige livs rammer, som jeg

vurderer er relevant i denne opgave, da det er muligt at anvende flere informationskilder til belysning

af LEGOs forretningsstrategi. Jeg vil afgrænse mig ved alene af skrive om LEGO A/S og alene

13 http://studenttheses.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10417/1185/mads_a_rasmussen.pdf?sequence=1 (s. 6)

Tabel 3 - Linser - Egen tilvirkning

Designlinsen Variationslinsen

Erfaringslinsen Diskurslinsen
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benævne selskabets ejere, hvor det er relevant. Som det fremgår af afgrænsningen, vil jeg analysere

LEGOs forretningsstrategi på det kinesiske marked, da denne case er unik i sig selv. LEGOs

forretningsstrategi er ganske særlig på det kinesiske marked på baggrund af landet økonomi,

efterspørgsel, kultur og konkurrenter, hvorfor det er interessant at anvende denne case i opgaven.

Udvælgelse af data

Ved udarbejdelse af casestudie er det relevant både at medtage kvalitative og kvantitative data.

Metodetriangulering medfører, at de forskellige datatyper vil supplere hinanden for at øge validiteten

og troværdigheden af opgaven. Ved udvælgelse af data vil jeg anvende sekundære kvalitative data i

form af:

 LEGOs ledelsesberetning i årsregnskaberne 2012-2014

 Avisartikler fra troværdige kilder (Politikken, Berlingske Tidende, Jyllandsposten og

Information)

 Beskrivelser af kinesisk kultur fra Euromonitor og andre troværdige hjemmesider som

beskriver den kinesiske kultur.

I opgaven anvender jeg også kvantitative data i form af:

 Grafer om udvikling af BNP i Kina fra Euromonitor

 Hoved- og nøgletal fra LEGOs årsregnskaber fra 2012-2014

 Oversigt over markedsandele af legetøj på det kinesiske marked fra Euromonitor

 Diverse grafer over udvikling af efterspørgsel af legetøj fra Euromonitor

Jeg vil anvende sekundære data hovedsageligt fra LEGOs årsregnskaber, som er sekundære

registerdata. Det kan diskuteres, om sekundære data fra Euromonitor er forskningsdata, da databasen er

udarbejdet af professionelle analytikere og offentligøres på databasen, som der kan købes adgang til.

Dog er analytikerne hos Euromonitor ikke forskere, men analyserer LEGO og den kinesiske økonomi

på baggrund af allerede eksisterende data fra LEGO og relevante artikler. Jeg har indsamlet data fra

Euromonitor for at skabe en høj validitet og troværdighed i opgaven for at skabe et dybt grundlag til at

kunne analysere LEGOs forretningsstrategi.
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Generalisering ud fra casestudieresultater

For casestudiet LEGO på det kinesiske marked vil jeg fremfinde informationer og foretage analyser

som er særlige for LEGO. Dette er informationer i LEGOs regnskaber, hjemmesider og artikler der

vedrører LEGOs vækst, særligt på det kinesiske marked. Jeg vil endvidere anvende generel viden til

løsning af opgaven som fx oplysninger fra Euromonitor om udvikling af demografi og BNP i Kina

samt udvikling af teknologisk legetøj i Kina. Generalisering er relevant i min opgave, da Kinas

økonomi er en variabel, som påvirker LEGOs fremtidige forretningsstrategi.

Deduktiv tilgang

Tilgangen til opgavens problemstilling er deduktiv, da jeg tager udgangspunkt i sekundære data og

generelle principper for at drage en konklusion på undersøgelsesspørgsmålene.

VALIDITET

Validiteten i datakilder og undersøgelsesteknikker vedrører, hvorvidt der er overensstemmelse mellem

teori og empiri. Validiteten er med andre ord gyldighed og relevans af data.

Analyser fra Euromonitor om LEGO og om legetøj på det kinesiske marked er en af de vigtigste kilder

i opgaven. Analysen er udarbejdet af eksterne analytikere, som har forholdt sig objektivt til LEGO og

deres strategi. Da analyserne fra Euromonitor er fra 2013, har jeg indhentet nyere artikler fra 2014 og

2015 om LEGO og det kinesiske marked, for at sikre validiteten i opgaven.

En anden betydelig kilde er LEGOs årsregnskaber fra 2012 til 2014, som særligt er anvendt i

regnskabsanalysen og ved gennemgang af LEGOs topsælgende produkter i 2014. Da regnskaberne er

revideret af en statsautoriseret revisor, som har underskrevet regnskabet uden forbehold eller

supplerende oplysninger, vurderer jeg, at datakilden er gyldig og relevant i opgaven.

RELIABILITET

Reliabilitet omfatter, hvorvidt målingen til brug for analysen er sikker og præcis. I opgaven anvender

jeg kvantitative data i form af BNP, indkomst pr. indbygger og priser på LEGOs produkter

sammenholdt med LEGOs produkter. Endvidere fremgår kvantitative data i regnskabsanalyse af LEGO

og selskabets konkurrenter, hvor selskabernes hoved- og nøgletal er sammenholdt. Da ovenstående data
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fremgår af reviderede regnskaber, analyser fra Euromonitor og relevante artikler, vurderer jeg, at

reliabiliteten i opgavebesvarelsen er høj.

KILDEKRITIK

Jeg forholder mig kritisk til de data, som jeg har indsamlet til at besvare problemstillingen om LEGOs

fremtidige forretningsstrategi. Ved at jeg alene har valgt sekundære data, har jeg øget validiteten og

troværdigheden af de udvalgte ved både at anvende kvantitative og kvalitative data.

Endvidere har jeg valgt forskellige datakilder, frem for at anvende LEGOs årsregnskaber og

oplysninger fra LEGOs hjemmesider, for at øge troværdigeheden af de indsamlet data. LEGO vil

fremstille sig selv bedst muligt, hvilket kan forringe kvaliteten af dataene, mens andre analytikere og

journalister vil forholde sig mere kritisk til LEGOs forretning og udvikling.

Analysen om LEGO udarbejdet af Euromonitor er fra 2013, hvorfor jeg har indhentet nyere artikler fra

2014 og 2015, som jeg har inddraget i min analyse for at sikre, at datagrundlaget er retvisende i min

analyse.

TEORI OG MODELLER

LEGOs omgivelser

For at analysere og vurdere hvad der karakteriserer LEGOs omgivelser på det kinesiske marked,

vurderer jeg, at følgende modeller er til rådighed i faget pensum for strategisk ledelse, og som er

relevante til at besvare undersøgelsesspørgsmålet:

 PESTEL analyse

 Key-drivers og scenarier

Jeg vil anvende PESTEL til at fremhæve de forhold, som indirekte påvirker LEGOs muligheder for

fremtidig vækst i branchen. En PEST analyse indeholder ikke løsningsforslag, men kan konkludere på

de forhold, som påvirker den givne virksomhed. For at imødekomme dette problem, har jeg valgt

PESTEL analyse i stedet, som ud over de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold også

inddrager juridiske og miljømæssige forhold og derfor giver et bredere analyseværktøj.
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Jeg har valgt ikke at inddrage key-drivers og scenarier da jeg i stedet vil udvide PESTEL analysen ved

at opliste, hvilke drivkrafter som jeg vurderer, vil få størst betydning for den kinesiske legetøjsbranches

fremtidige udvikling (key-drivers). Disse key-drivers vil i vurderingen af LEGOs fremtidige vækst og

konkurrencestrategi blive inddraget, hvor jeg vil liste, hvilke tiltag som LEGO skal foretage for at

udnytte branchens muligheder, og hvad LEGO skal være opmærksom på (scenarier):

Følgende modeller kan anvendes til analyse af branchen for legetøj i Kina, som jeg også vurderer

relevante at analysere ved dette undersøgelsesspørgsmål. Følgende modeller er relevante og til

rådighed ved analyse af branchen for legetøj i Kina:

 Porters 5 Forces

 Regnskabsanalyse

 PLC analyse af branchen

 Stratetic canvas

 Strategic groups

Jeg vil anvende Porters 5 forces til at fremhæve de kræfter som determinerer konkurrenceintensiteten i

branchen. Porters 5 forces tager ikke hensyn til økonomiske forhold, hvorfor jeg også vil udarbejde en

regnskabsanalyse af LEGO og sammenholde med LEGOs konkurrenter.

I analysen Porters 5 forces vil jeg under konkurrenceintensiteten analysere branchens udvikling

vurderet på baggrund af antal udbydere, produktsortiment og teknologisk udvikling. Jeg vurderer derfor

ikke at en PLC analyse af branchen er nødvendig i opgaven, da værdien af analysen allerede fremgår af

Porters 5 forces.

Jeg vil anvende strategic canvas (kritiske succesfaktorer) for at vurderer, hvordan de fem konkurrenter i

branchen lever op til kundernes kriterier til produktet. Jeg har valgt ikke at inddrage stratetic group og

segmentering, da jeg ved opgavens afgrænsning har valgt alene at inddrage konkurrenterne Mattel,

Hasbro, Bandai og Tomy som jeg vurderer er i samme strateic group.
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LEGOs interne forhold

For at analysere og vurderer, hvad der karakteriserer LEGOs interne forhold, vurderer jeg, at følgende

modeller er til rådighed i pensum for faget strategisk ledelse, og som er relevante til at besvare

undersøgelsesspørgsmålet:

 Værdikæde

 Ressourcer og kompetencer

 VRIO analyse

 Boston analyse

 SWOT analyse

Jeg vurderer at værdikæden er en relevant model at medtage i analysen, da modellen er opbygget til at

analysere selskabets primæraktiviteter ved en produktion med tilhørende støtteaktiviteter. Jeg vil i

konklusionen af værdikæden fremhæve LEGOs ressourcer og kompetencer. På denne måde slår jeg to

modeller i fagets pensum sammen for at få en bredere analyse. VRIO analysen er efterfølgende aktuel

for at vurderer, om LEGOs ressourcer og kompetencer er unikke til at kunne skabe en

konkurrencemæssig fordel.

Jeg har valgt ikke at inddrage en Boston analyse af LEGOs produkter, da jeg vurderer, at de fire

produktgrupper, som jeg har afgrænset mig fra, alle har høj vækst og høje markedsandele, som

beskrevet under afgrænsningen. Det vil derfor ikke give værdi til opgaven at inddrage Bosten

modellen. LEGOs produkter vil bl.a. blive analyseret under støtteaktiviteten teknologisk udvikling i

værdikæden.

Jeg vil opsummere forhold fra omverdenens analyse og analyse af LEGOs interne forhold i en SWOT

analyse for at skabe et overblik, inden jeg analyserer, og vurderer LEGOs konkurrence- og

vækststrategi.
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LEGOs konkurrencestrategi

For at analysere og vurderer hvordan LEGO skal konkurrere fremadrettet på det kinesiske marked,

vurderer jeg, at følgende modeller er til rådighed i pensum for faget strategisk ledelse, og som er

relevante til at besvare undersøgelsesspørgsmålet:

 Porters konkurrencestrategier

 Strategic Clock

Jeg har valgt at inddrage Porters konkurrencestrategier, da de fire konkurrencestrategier, der fremgår af

denne teori, kan anvendes til at vurdere, hvilken strategi LEGO skal følge. Strategic Clock indeholder

en hybrid- og no frills strategi, som er de ekstra elementer, der ikke indgår i Porters

konkurrencestrategier. Det kan diskuteres, om LEGO kan følge hybridproduktionen, pga. af selskabets

omkostninger, som vil blive analyseret gennem opgaven. Dog vil jeg anvende Porters

konkurrencestrategi som bl.a. indeholder konkurrencestrategien differentiering, da jeg vurderer, at

denne model er retvisende nok til at kunne vurdere, hvilken strategi LEGO skal følge og hvorfor, da

LEGO producerer et kvalitetsprodukt til en højere pris (som vil blive analyseret i opgaven).

Legos vækststrategi

Jeg vurderer, at Ansoffs vækstmatrix er relevant til at analysere og vurdere, hvordan LEGO skal vokse

fremover på det kinesiske marked. Jeg vurderer ikke, på baggrund af pensum og andre fag, at der ikke

er andre modeller og teorier, som kan anvendes til besvarelse af dette undersøgelsesspørgsmål.
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STRUKUR FOR OPGAVEN

Jeg har udarbejdet en disposition for opgaven som viser opgavens struktur. Dispositionen indeholder de

udvalgte modeller, som jeg vil inddrage i opgaven for at kunne besvare problemformuleringen på den

bedst mulige måde. Dispositionen er opdelt med en indledning og afslutning samt en boks for hvert

undersøgelsesspørgsmål. Jeg har valgt at opgøre dispositionen på denne måde, for at læseren på

forhånd kan få et overblik over, hvilke modeller og teorier jeg vil anvende til at besvare hvert enkelt

undersøgelsesspørgsmål i opgaven.

Tabel 4 - Opgavestruktur - Egen tilvirkning

Afslutning

Konklusion Litteraturliste og bilag

Hvordan skal LEGO vokse

Ansoffs vækstmatrixe

Hvordan skal LEGO konkurrere fremadrettet

Konkurrencestrategi

Hvad karakteriser LEGO s interne forhold

Værdikæde VRIO analyse Regnskabsanlyse SWOT analyse

Hvad karakterer LEGO s omgivelser på det kinesiske marked

PESTEL analyse Kritiske succes faktorer Porters 5 forces

Indledning

Introduktion Problemformulering Afgrænsning Metode
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INTRODUKTION TIL LEGO

LEGO er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund, men LEGO har afdelinger og sælger deres

produkter i mere end 130 lande14.

LEGO blev grundlagt i 1932 af Ole Kirk Kristiansen, der fik ideen til den klassiske Legoklods som selv

i dag stadig er grundproduktet i LEGO15. LEGO har gennemgået en betydelig udvikling de seneste 80

år fra et lille tømrerværksted til en moderne, global virksomhed, der nu er en af verdens største

producenter på legetøjsmarkedet16.

LEGO sælger byggeklodser i forskellige temaer, hvor hver figur kan bygges særskilt efter en

instruktionsvejledning eller bygges sammen med andre Legoklodser. Alle LEGOs produktserier og

temaer kan bygges sammen, hvilket medfører at kun fantasien sætter grænser, når et barn bygger med

Legoklodser.

LEGO er ejet 75 % af Kirkbi A/S og 25 % af Lego

Fonden (Koldingvej 2, Billind A/S)17. Kirkbi A/S

ejer LEGOs resterende kapital og adgange til

licenser og rettigheder af LEGOs produkter18 LEGO

Fonden er en fond som udvikler globale velgørende

projekter i LEGOs navn. Fonden hjælper børn i udsatte

områder, ved at sende legetøj og skabe leg i verden19

14 http://www.lego.com/da-dk/aboutus

15 http://www.lego.com/da-dk/aboutus

16 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/the_lego_history

17 http://biq.dk/companies/LEGO+A+S/115284

18 Læst i årsregnskabet 2014 for LEGO og for Kirkbi A/S

19 http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/community-engagement

LEGO
A/S

Kirkbi A/S

(75 %)

LEGO
Fonden
(25 %)

Tabel 5 - Egen tilvirkning efter oplysninger fra BIQ.dk.
Kilde: http://biq.dk/companies/LEGO+A+S/115284
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LEGOs mission er at inspirerer og udvikle

morgendagens byggere (forbrugere af LEGO).

LEGOs mål og forventninger til selskabet er at

øge deres globalisering og udvikle innovative

LEGO-produkter. LEGOs vision er, at kun det

bedste er godt nok, og selskabets værdier er

fantasi, kreativitet, sjov, læring, omsorg og

kvalitet. Legoklodsen, som det fremgår af tabel

4, illustrerer, at selskabets værdier skaber

grundlaget for selskabets vision og mål, som danner den øverste byggeklods, selskabets mission.

PESTEL ANALYSE

For at analysere omverdenen og de makroøkonomiske forhold, som påvirker LEGOs fremtidige

muligheder for vækst i Kina, vil jeg anvende PESTEL analysen.. I delkonklusionen af PESTEL

analysen fremgår det, hvilke undervariable i modellen, der fremover vil få størst betydning for

legetøjsbranchen i Kina og hvorfor.

Branchen for
legetøj i

Kina

Political

Econo-
mical

Social

Techno-
logical

Envir-
on-

mental

Legal

Tabel 7 - PESTEL analyse. Kilde: Egen tilvirkning efter plancher til lektion nr. 2

Tabel 6 - Legos mission, vision og værdier. Kilde:
http://cache.lego.com/r/www/r/aboutus/-
/media/about%20us/img/lego_brand_framework_2014_w650.png?l.r2=-
1554869160
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POLITICAL

Kina har kommunistisk styre, hvor regeringen har magt over samfundet og politiske regler. Det

kommunistiske styre fastsætter regler og love for landet, som kan påvirke branchen. Dette vil blive

uddybet yderligere under ”Environmental” og ”Legal” forhold.

Kopivarer af originale mærkevarer i Kina er et problem, da der ikke er samme stramme lovgivning om

kopivarer som der fx i Europa eller håndhævelse heraf fra virksomheder og regering.20 Problemet med

kopivarer kan minimeres ved oprettelse af patenter fra legetøjsproducenternes side, men der kan stadig

forekomme kopiering af produktet. Kopivarer af produkter som Legoklodser og Barbiedukker er ikke

af samme kvalitet som de originale produkter, hvilket medfører, at de forældre, som ønsker kvalitet til

deres børn, sandsynligvis vil købe originale produkter frem for kopier. Dog vil de mere prisbevidste

kinesiske forældre have en tendens til at købe kopiprodukterne, hvis pris er en større faktor for familien

end produktets kvalitet.

ECONOMICAL

Der er to relevante økonomiske forhold at tage stilling til, som har indflydelse på branchens fremtidige

vækst.

Udvikling i BNP og indkomst pr. indbygger

Det første forhold er den økonomiske udvikling i Kina. Af bilag 2 fremgår en graf fra Euromonitor,

som illustrerer Kinas udvikling i BNP og BNP pr. indbygger fra 2006-2015. Udvikling i BNP i Kina

har været faldende fra 2012-2015. I 2015 er vækst i BNP faldet fra 7,3 % i 2014 til 7,1 % i 2015.21

Kina er dog stadig i en højkonjunktur, hvorfor Kina stadig er i vækst, men i en lavere hastighed end

tidligere år. Den indenlandske efterspørgsel og eksport vil være de vigtigste drivkræfter for BNP’s

fremtidige stigning22. Da kinesisk legetøj er minimeret i branchen, vurderer jeg, ikke at være kinesisk

legetøj, landet fremadrettet vil investere i for at øge landets BNP. Dog vurderer jeg, at Kina i stedet vil

20 http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE6863278/+Nye+love+mod+varem%C3%A6rkepirater+i+Kina/

21 http://nyhederne.tv2.dk/udland/2014-12-14-kinas-oekonomi-kan-ramme-25-aars-lavpunkt-naeste-aar

22 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Samfund_og_statistik/bruttonationalprodukt
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investere i øget eksport af elektronik og maskiner, der allerede er Kinas førende eksportvarer til resten

af verden.23

BNP pr. indbygger er steget på baggrund af den økonomiske udvikling og en mere demokratisk

omkostningsfordeling. Den kinesiske mellemklasse er blevet større, hvilket øger efterspørgslen efter

mere luksuriøse varer som importvarer fra Europa og USA.24

Jeg har ud fra hjemmesiden Trading Economies sammenholdt den gennemsnitlige lønindkomst i Kina

med den gennemsnitlige lønindkomst i Danmark og Japan for at vurdere købekraften i Kina. Trading

Economies er en international hjemmeside, der indhenter data fra officielle kilder, der kan bruges til at

trække statistikker fra landenes økonomi mv. Den månedlige indkomst pr. indbygger i Kina er 4.583

kr. (omregnet til DKK), indkomst pr. indbygger i Japan er 3.056 kr. pr. måned (omregnet til DKK) og

indkomst pr. indbygger i Danmark er 38.596 kr. pr. måned pr. 1. januar 2014 før skat og øvrige

opkrævninger25. På baggrund af de indhentede data, har Kina en højere indkomst pr. indbygger

sammenholdt med Japan, hvilket indikerer, at Kina har en voksende økonomi i forhold til

sammenlignelige lande. Det er kompliceret at sammenholde indkomst i Kina med Danmark, da

prisniveau og udvikling i de to landes økonomi er forskellig. Men sammenholdelsen giver stadig et

indblik i, at Kinas indkomst pr. indbygger ikke endnu er på samme høje niveau som i Danmark.

Analysen fra Euromonitor og øvrige artikler diskuterer, om den faldende vækst i BNP kan have

konsekvenser for den fremtidige økonomiske udvikling for Kina. Hvis vækst i BNP fortsat er faldende

de næste 4 år, vil landets indkomst pr. indbygger og muligheder for investering og vækst minimeres26.

Jeg vurderer, at Kina bør fokusere på at øge efterspørgslen af eksportvarer og indenrigssalg, som vil

kunne medføre øget BNP de kommende år, idet at eksport indgår i beregning af BNP:

BNP = Privatforbrug + offentligt forbrug + investeringer + (Eksport – import)27

23 http://www.worldstopexports.com/chinas-top-10-exports/1952

24 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab

25 http://www.tradingeconomics.com/about-te.aspx

26 http://nyhederne.tv2.dk/udland/2014-12-14-kinas-oekonomi-kan-ramme-25-aars-lavpunkt-naeste-aar

27 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Samfund_og_statistik/bruttonationalprodukt
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I en udvalgt artikel fra Politikken vurderes det, at Kinas voksende middelklasse og økonomi er et

resultat af Kinas industrialisering med følgende urbanisering og dannelsen af en købedygtig

middelklasse. Det har gjort Kina til verdens næststørste forbrugerøkonomi.28 Jf. illustration fra

McKinsey (bilag 3), som fremgår af artiklen, vil det kinesiske forbrug i mellemklassen vokse markant

de næste 10 år. Øget privatforbrug vil også øget Kina BNP da privatforbrug også er en del af

ovestående formel. Dog kan forbrug alene udvikles, hvis landets udvikling i BNP ikke yderligere falder

væsentligt. Endvidere har Mckinseys model taget udgangspunkt i den kineske økonomi og forbrug fra

år 2012, hvor udvikling i BNP var højere end i 2013, 2014 og 2015.

På baggrund af inddragne modeller og analyser har Kinas økonomi ikke vokset med samme hastighed

som de sidste 10 år. Dette skyldes fald i udvikling i BNP pr. år. Dog har den økonomiske udvikling

medført, at den kinesiske mellemklasse er vokset, hvilket har medført større forbrug af varer og

services. Jeg forholder mig derfor kritisk til udviklingen af mellemklassens forbrug, som burde være

lavere, da vækst i BNP har været lavere, siden analysen blev foretaget i 2012.

Markedstrends

Udviklingen i markedstrends er relevant for branchen for legetøj, for at LEGO og dets konkurrenter

kan producere legetøj, som er tilpasset branchens efterspørgsel og trends.

LEGO og de andre udbydere af legetøj i Kina som Hasbro og Mattel udbyder dyrere legetøj til børn,

hvorfor udvikling af indkomst i mellemklassen er en væsentlig faktor for fortsat vækst i denne branche.

En anden væsentlig faktor, som har indflydelse på branchens fremtidige vækst, er udvikling i

markedstrends. Af bilag 4 fremgår en graf fra Euromonitor, som viser, at udvikling i byggelegetøj ikke

har en positiv vækst fra 2014 og fremefter på verdensplan. Dog viser den efterfølgende model i bilag 4,

at det kinesiske marked har størst fremgang i bygge-legetøj i forhold til resten af verden i årene 2013-

2018. CAGR i % står for den gennemsnitlige vækst pr. år set over en given periode. Det kan på

baggrund af modellerne vurderes, at der fortsat er efterspørgsel efter byggeklodser i branchen for

legetøj i Kina, mens udviklingen i resterende lande er faldene.

28http://politiken.dk/oekonomi/oekommentarer/tageotkjaer/ECE2232851/de-er-hele-verdens-luksusdyr-kinas-forbrugere-vil-

aendre-verden/



23

Selvom udvikling i byggeklodser i Kina er voksende er elektroniks legetøj er under udvikling jf. bilag 5

fra Euromonitor. Data fra 2008-2013 viser, at af alt sælgende legetøj er ca. 50 % af salget elektronisk

legetøj. Udviklingen i efterspørgslen på elektronisk legetøj vil blive analyseret yderligere under

afsnittet “Technological” i PESTEL analysen.

SOCIAL

Demografi

Socialkulturelle forhold, som kan påvirke branchens fremtidige vækst, er den demografiske udvikling

for kinesiske børn. Fra databasen Euromonitor har jeg lavet et udtræk over udvikling af antal børn i

Kina i aldersgruppen 3-8 år for 2014 og fremefter ud fra forventede fødselsrater (bilag 6).

Kinas et-barns-politik blev iværksat i 1979 for at dæmpe den galopperende vækst i landets befolkning.

Hvis et forældrepar valgte alene at have et enkelt barn, blev parret belønnet af regeringen i form af

kontante beløb og bedre bolig. Formålet med et-barns-politikken var at stoppe befolkningstilvæksten.

Kinas politik har dog også ført til en skæv fordeling mellem antallet af drenge- og pigebørn29.

Forklaringen på den skæve kønsfordeling skyldes, at drenge i traditionel opfattelse er mere værd, da

pigen giftes væk og derfor gør mindre nytte til sikring i alderdommen30. Siden 2013 er Kinas politik

blevet mere lempelig, og det forventes at antal børn vil stige inden for de næste 5 år31. Endvidere har

regeringen et stigende udgiftspres som følge af befolkningens aldring32. En stigende fødselsrate de

næste 5 år vil minimere omkostningen til ældrebyrden, da arbejdsstyrken på sigt vil stige, og medføre

en øget indtjening til landet.

At udviklingen af antal børn på det kinesiske marked forventes at være svagt faldende de næste 2-3 år

og herefter stigende igen vurderes at have indvirkning på branchens fortsatte vækst, da der vil være

færre børn til at købe det producerede legetøj de kommende 2-3 år. Dog er faldet af antal børn de næste

2-3 år alene 2 %, hvorfor dette ikke vurderes som en væsentlig faktor for fremtidig vækst i branchen.

29 http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/en-million-par-beder-om-lov-til-at-faa-flere-boern-i-kina/5395213

30 http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/en-million-par-beder-om-lov-til-at-faa-flere-boern-i-kina/5395213

31 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab

32 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab
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Kultur

Kulturen for børn og legetøj i Kina er anderledes, end den vi kender fra Europa. Børn i Kina skal ikke

lege, men udvikle sig hurtigst muligt, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og tjene til deres

familie, så de kan gøre deres forældre og familie stolte. Kina er et stolt folkefærd, hvor disciplin og

anerkendelse er vejen frem til succes33.

Designstuderende fra Designskolen i Kolding har været i Shanghai for at undersøge kinesiske børns

legevaner i 2015. De undersøgte 30 særligt udvalgte børnefamilier i Shanghai, hvor de observerede, at

det meste legetøj forsvandt ud af huset, når barnet blev 6 år, og bestod herefter kun af nogle brætspil og

tuscher gemt væk i skabe. Børnene holder ganske enkelt op med at lege og bruger al deres fritid på at

læse lektier. Børnene har heller ikke deres egne værelser. De designstuderene og ansvarlige hos LEGO

kommenterede følgende i et interview med Jyllandsposten:

”Projektet er en del af et semesterprojekt på 4. år, og studiet i Shanghai er gennemført i samarbejde

med LEGO-, som har vækstplaner i Kina og derfor gerne vil blive klogere på det kinesiske

familiemønster. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det kinesiske marked er åbent for legetøj til større

børn. Så skal man i hvert fald overbevise forældrene om, at det er et læringsinstrument, som kan gøre

børnene dygtigere i skolen. Herhjemme er der jo enighed om, at børn udvikler sig gennem leg, og at

leg er en integreret del af det hele menneskes udvikling. Det er i orden, at børn bruger tid på noget,

som giver dem større livskvalitet. Den tankegang fandt vi ikke i Kina."”34

Det er et væsentligt problem for branchens fremtidige vækst i Kina, at kulturen i Kina ansporer børn til

ikke at lege, efter at barnet er fyldt 6 år. LEGO, Mattel, Hasbro, Bandai og Tomy henvender sig også til

børn over 6 år, hvorfor selskaberne må tage højde for den kinesiske kultur og prøve gennem deres

markedsføring at overbevise forældrene om, at leg er godt og lærerigt for deres børn. Dog gør især

unge kinesiske forældre oprør mod tidligere generationers kultur om læring og uddannelse og giver

deres børn mulighed for at lege og udfolde deres kreative evner. Følgende citat fremgår af en artikel fra

Politikken, hvor en ekspert i børneopdragelse i Kina Yin Jainli udtaler: ”Det skyldes blandt andet at

33 http://www.kinaimport.net/kina-fakta/

34 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE7362458/Kinesiske+b%C3%B8rn+leger+ikke/
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især unge kinesiske forældre er ved at gøre op med tidligere generationers ideer om læring og

uddannelse. For det er ved at gå op for de yngre kinesere i den voksende middelklasse, at man også

kan lege og lære på samme tid… Mange i den yngre generation, specielt de højtuddannede som måske

også har læst i udlandet, vil gerne have børnene til at bruge legetøj, der kan udvikle deres kreativitet

og gøre dem klogere«, siger Yin Jianli.”35 Det fremgår af artiklen, at den kinesiske kultur for legetøj er

ved at ændre sig til fordel for legetøjsproducenterne. Jeg vurderer at kulturen ændrer sig langsomt over

tid på baggrund af landets historie og størrelse.

En anden væsentlig faktor i den kinesiske kultur er guanxi, som er den kineske måde at netværke,

kommunikere og relatere med hinanden. Guanxi skabes ved mund til mund kommunikation og er hele

grundstenen for forretningssamarbejde og markedsføring i Kina. Et vigtigt element ved

legetøjsproducenternes markedsføring på det kinesiske marked er at skabe relationer til kunden, som

herefter kan give god omtale videre gennem deres guanxi. God omtale dannes ved at skabe værdi til

kunden i forhold til kundens forventninger til produktet. Dette vil blive analyseret yderligere under

værdikæden.36

TECHNOLOGICAL

Som beskrevet i markedstrends under økonomiske forhold i analysen, er den teknologiske udvikling

voksende og under konstant udvikling. Elektronisk legetøj som computerspil, online spil på internettet,

applikationer på telefoner, spillekonsoller mv. er elektronisk legetøj, er blevet en markant del af børns

udvalg af legetøj.

Som det fremgår af bilag 5 består 50 % af salg af legetøj i Kina af elektronisk legetøj. Det fremgår

endvidere af figur i bilag 7 fra Euromonitor, hvor det vurderes, at salg af videospil mv. øges med 20 %

fra 2013 til 2018. Kinesere har i stigende grad tablets og smartphones i hjemmet, hvor forældre har

mulighed for at downlade spil og apps ned til deres børn37. På disse elektroniske platforme kan der også

35 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2069321/kinesiske-foraeldres-opgoer-med-vaner--faar-LEGOs-salg-til-at-

gaa-amok/

36 http://www.kina-portal.dk/kultur/etikette.php

37 http://mediawatch.dk/Medienyt/Web/article7660756.ece
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hentes film og andre videoklip fra legetøjsproducenterne. Markedstrenden for legetøj, film og

kommunikation bevæger sig mere i den teknologise retning, hvor også faglig indlæring sker

elektronisk.

ENVIRONMENT

Der har i de seneste år været øget fokus på grøn energi og bæredygtighed. Dette skyldes øget global

fokus på, at alle virksomheder skal reducere deres affald bedst muligt og levere en miljørigtig

produktion. Dog følger Kina ikke samme skarpe regler, der er udstedt af EU og som har medført, at

mange byer er mere forurenet, hvilket igen medfører dårligere levevilkår og sygdomme. På grund af

Kinas voksende befolkning og forbrug, er landet et af verdens største CO2-udleder. Kina har fra 2013

og fremefter investeret i grøn vedvarende energi for at minimere forurening i byer.38 Ved øget

investering i grøn vedvarende energi har Kina øget deres fokus på bæredygtighed.

Jeg vurderer at dette vil medføre, at købere af legetøj på sigt også vil øge deres interesse i begrænset

udledning af CO2 og affald ved produktion af legetøj samt kvaliteten af det plastik og andre materialer,

som bliver anvendt. Jeg vurderer at det derfor vil være fordelagtigt, at levere legetøj til det kinesiske

marked, der er miljørigtigt, for at fremstå bedst muligt i forhold til omverdenen og mulige købere, som

skal give legetøjet videre til deres børn.

LEGAL

Som beskrevet tidligere er der et øget fokus på bæredygtighed og sundhed, som har medført, at

politikere og købere af legetøj har fokus på anvendte materialer, kemikalier og håndtering af affald og

CO2. Legetøj skal kunne leges med af børn i alle aldre. Jeg vurderer at både LEGO, Mattel, Hasbro,

Bandai og Tomy producerer legetøj af højere kvalitet fra gode råvarer, hvorfor denne undervariabel

ikke er direkte risikabel for udbydernes fremtidige vækst på det kinesiske marked.

38 http://www.information.dk/493993
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DELKONKLUSION FOR PESTEL ANALYSE

På baggrund af PESTEL analyse har jeg udvalgt nedenstående fire undervariable inden for modellens

faktorer, som jeg vurderer, vil få størst betydning for den kinesiske legetøjsbranches fremtidige

udvikling:

1. Fald i BNP, men stadig stigende forbrug i mellemklassen

Udviklingen i BNP har været faldende siden 2007 og vil inden for de næste år medføre en lavere

fremgang i vækst i forhold til tidligere år. Kina har dog stadig højkonjunktur. BNP pr. indbygger er

stadig stigende, og mellemklassen er vokset, som skyldes bedre indkomstfordeling i landet. Det

fremtidige forbrug i mellemklassen vil stige væsentligt de næste tre år, da de kinesiske familier får flere

penge mellem hænderne til bedre kvalitetsvarer.

2. Hurtigt voksende teknologisk udvikling

Undersøgelser viser, at børn i større grad vil efterspørge teknologisk legetøj i fremtiden. Den

teknologiske udvikling vokser, og udbydere af legetøj må produktudvikle og følge med tiden for at

kunne sælge de efterspurgte teknologiske produkter.

3. Mindre stram lovgivning ved piratkopiering af legetøj

Kopiprodukter af legetøj er et problem for udbydere af kvalitetslegetøj i Kina. Den kinesiske politik og

lovgivning for dette område er mindre stram i forhold til lovgivning om kopiering i Danmark.

Kopiering af produkter kan minimeres gennem oprettelse af patenter, men det er dog ikke

ensbetydende med at kopieringen af produkterne vil stoppe fuldstændigt.

4. Kinesisk kultur i henhold til legetøj for børn

Kinesisk kultur for legetøj og relationer (guanxi) er relevante undervariable i modellen, og vil få

væsentlig betydning for branchen fremtidige vækst. Udbydere af legetøj skal markedsføre sig gennem

relationer for at kunne komme inden døre blandt kineserne, og have mulighed for at ændre de kinesiske

forældres kultur til børns leg. Ud fra en gruppe designstuderende og LEGOs undersøgelse af de

kinesiske børn og forældres vaner og holdninger til leg kan man se, at legetøjsbranchens salg i Kina er
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begrænset til alene at vedrøre børn frem til 6 år. Legetøjsproducenterne er nødsaget til at ændre

forbrugernes syn på, at leg er lærerigt for børn og øger deres kreativitet og glæde.

PORTERS 5 FORCES

Porters 5 forces er medtaget i min analyse af det kinesiske marked for legetøj, da modellen skaber

overblik over konkurrencesituationen og attraktiviteten i branchen som LEGO befinder sig i. Porters 5

forces indeholder fem kræfter: Kunder, leverandører, potentielle indtrængere, substituerende produkter

og konkurrenceintensitet. I delkonklusionen i analysen vil jeg fremhæve hovedkræfterne i branchen

som har væsentlig indflydelse på branchens attraktivitet og konkludere på disse.

KUNDER

Branchens kunder omfatter både detailbutikker, som indkøber legetøjsprodukter, og slutforbrugeren

som fx køber produktet i butikken. Det er muligt for legetøjsproducenterne at sælge legetøj i

detailbutikker, egne butikker og på selskabernes hjemmesider.

Konkurrence
intensiteten

Potentielle
nye

indtrængere

Leveran-
dører

Kunder

Substi-
tutter

Tabel 8 Porters 5 forces

Kilde: Egen tilvirkning efter plancher til lektion nr. 2
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Det er alene LEGO, som i 2015 sælger deres legetøj fra egne butikker i Kina, hvor de fire konkurrenter

distribuerer gennem detailbutikker og hjemmesider.39 Mattel var nødsaget til at lukke deres nye butik i

Kina i 2011 på grund af manglende indtjening.40 Som beskrevet under punkt ”social” i PESTEL

analyse, er den kineske kultur sådan, at børn skal uddanne sig, hvorfor legetøj bliver skiftet ud med

penalhus og kladdehæfte. Hvis barnet skal lege skal det være lærerigt legetøj, hvor barnet lærer og

bliver udfordret gennem leg. Dette vurderes at være hovedårsagen til Mattels nedlukning af butik i

2011.41

Som beskrevet i PESTEL er mellemklassen i Kina voksende, og har derfor en større købekraft. Antal

slutbrugere er derfor stigende i branchen.

Kraften fra slutbrugeren vurderes at være af stor betydning for attraktiviteten i branchen. Forældre og

børn stiller store krav til, at legetøj skal være lærerigt og gavne udvikling og viden.42 Endvidere spiller

pris også en væsentlig rolle, i forbindelse med køb af produktet, selvom mellemklassen er voksende i

Kina, er prisen vigtig for de fem udbydere af legetøj i forhold til andre udbydere og i forhold til

kopiprodukter.

LEVERANDØRER

Der anvendes leverandører af materialer og råvarer globalt ved fremstilling af legetøj. Da materialerne

til produktion af legetøj er simple er der et stort udbud af leverandører. Alle fem udbydere af legetøj

producerer legetøj af høj kvalitet, hvorfor leverandørerne udvælges af producenten af legetøj.

Leverandører af licensaftaler for film og bøger er vigtigste kræfter for de fem legetøjsproducenter, da

alle producenter fx har produceret figurer fra Disney prinsesser, Star Wars, Transformers mv. De fem

producenter af legetøj er anhængig af disse licensaftaler for at øge deres vækst, da børn får kendskab til

figurerne gennem film og efterfølgende køber legetøjet, som de føler de kender. Forhandlingsstyrken

fra leverandører af licensaftaler over for legetøjsproducenterne er derfor betydelig.

39 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/44664/artikel.html

40 http://www.businessweek.com/globalbiz/content/apr2011/gb20110421_445230.htm

41 http://www.businessweek.com/globalbiz/content/apr2011/gb20110421_445230.htm

42 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE7362458/Kinesiske+b%C3%B8rn+leger+ikke/
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POTENTIELLE INDTRÆNGERE

På baggrund af den kineske kultur, hvor kommunikation og netværk skabes via guanxi, er risikoen for

nye potentielle indtrængere lav. Det ville tage tid for en ny indtrænger at få kendskab til potentielle

købere og få skabt en brandværdi. Endvidere kræver det væsentlig kapital at producere legetøj til børn

og få produkterne distribueret og markedsført43. Jf. bilag 1 er der mange udbydere af legetøj og

elektronisk legetøj i Kina, hvorfor det vil være svært for nye indtrængere at komme ind på markedet og

differentiere sig.

Filmselskaber som Disney og Warner Bros kunne være potentielle indtrængere på det kinesiske marked

for legetøj, hvis filmproducenterne valgte at producere legetøj af deres filmkarakterer frem for at sælge

licenser til legetøjsproducenterne som LEGO, Mattel og Hasbro. Risikoen for, at filmselskaberne

vælger at producere deres legetøj selv, vurderes at være lille, da filmselskaberne ikke har de

nødvendige ressourcer og kompetencer til at bygge legetøj. Endvidere vil det vil koste flere penge at

producere selv fremfor at få dem produceret af høj kvaltiet hos legetøjsproducenterne.

SUBSTITUERENDE PRODUKTER.

Der vurderes ikke at være et substituerende produkt til legetøj, da legetøj både vedrører manuelt og

elektronisk legetøj.

KONKURRENCE INTENSITET

Jeg har i min afgrænsning valgt alene at inddrage LEGO, Mattel, Hasbro, Bandai og Tomy i

konkurrentanalysen. De fem udbydere er størst på det kinesiske marked for legetøj (fratrukket udbydere

af computerspil og konsoller). De to kinesiske mærker ”Cogo” og ”Banbao” er endvidere i konkurrence

med LEGO, da de to udbyder byggekloder, som er nærmest identiske med LEGOs byggeklodser. Da

begge brands har begrænset markedsandele i Kina og producerer byggeklodser, vil jeg klassificere

disse mærker som kopivarer af LEGO, på baggrund af produkternes udseende. Kopivarer er et problem

43 Lego har i deres regnskab 2014 investeret 3 mia. kr. i investering af fabrikker og 8 mia. kr. på salg og

distributionsomkostninger.
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for Lego og andre producenter som producerer kvalitetslegetøj i Kina, som beskrevet under PESTEL

analysen, og kan minimeres ved oprettelser af patenter.44

LEGO, Mattel og Hasbro er de tre største legetøjsproducenter på verdensplan jf. artikel fra

Politikken: ”Med resultatet distancerer LEGO sig fra de to amerikanske medlemmer af

legetøjsbranchens globale top-tre: Mattel, kendt fra Barbie, fik et fald i omsætningen på 7 procent, og

Hasbro, der står bag Transformers og brætspil som Risk, havde en mere beskeden fremgang på 5

procent”45. Ud fra ovenstående udsnit fra Politikkens artikel har LEGO for årsregnskabet 2014 haft

størst økonomisk vækst på verdensplan, hvor Mattel modsat har haft negativ vækst. Det vurderes på

baggrund af øvrige oplysninger i artiklen og Mattels nedlukning af egen butik i Kina, at samme

økonomiske udvikling gør sig gældende for det kinesiske marked alene, som på verdensplan. Der er

dog fortsat mulighed for vækst på markedet, men det er vækst og markedsandele, som skal tages fra

andre konkurrenter, da markedet for legetøj i Kina har mange udbydere. Endvidere kan der skabes

vækst, ved at Lego og de andre producenter påvirker den kinesiske kultur, og dermed får de ældre børn

over 6 år til at lege med legetøj som en del af deres læring. På denne måde vil markedet for legetøj

stige markant.

De fem konkurrenters økonomi og indtjening er analyseret under regnskabsanalysen, hvor udvalgte

nøgletal er sammenholdt for de fem konkurrenter.

Produktionsomkostninger og bruttomargin

LEGO har de laveste produktionsomkostninger (kostpriser) ved produktion af legetøj i forhold til

Mattel og Hasbro. Ved salg af en vare til 100 kr. tjener Mattel og Hasbro henholdsvis 11 og 15 kroner.

LEGO tjener derimod 34 kroner46. Årsagen til LEGOs lave produktionsomkostninger vil blive

analyseret under værdikæden af LEGO. Omkostningsoptimering er en væsentlig årsag til, at et selskab

kan skabe overskud, hvilket bl.a. forklarer, at LEGOs overskud er væsentligt højere end de to øvrige

44 http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE6863278/+Nye+love+mod+varem%C3%A6rkepirater+i+Kina/

45 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarke

46http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked
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udbydere. Det har ikke været muligt at fremfinde den gennemsnitlige kostpris for Bandai og Tomy,

hvorfor jeg ikke kan udtale mig om optimering af omkostninger for disse producenter.

Differentiering

På baggrund af de mange udbydere og vækstmuligheder er der hård konkurrenceintensitet blandt de

fem udbydere. Da alle udbydere af legetøj leverer kvalitetsprodukter til en højere pris end andre

legetøjsproducenter i Kina, skal de fem udbydere differentiere sig fra hinanden for at kunne få skabt en

brandværdi og fremtidig vækst på markedet. De fem producenter differentiere sig ved at producere

forskellige former for legetøj (Legoklodser, barbiedukker, spil mv,), men alle producenterne anvender

licensaftaler med fx Disney og ofte fra de samme film. Endvidere udbyder producenterne også

elektronisk legetøj. Det vurderes, at konkurrenterne er eksisterende udbydere, som allerede er på

markedet og udbyder den samme type legetøj.

I artikel fra Politikken fremgår følgende kommentar fra analytiker fra Euromonitor: ”Men han

understreger, at det er afgørende, at LEGO klarer sig godt i Østen, især fordi konkurrenter som

amerikanske Mattel … er ved at møve sig ind på LEGOs kernekompetence inden for byggelegetøj”47

Mattel har i 2014 opkøbt legetøjsproducenten Mega Blocks, som bl.a. producerer Hello Kitty og

byggeklodser, som kan forveksles med Legoklodsen. Mattel har udtalt, at opkøbet er et strategisk

opkøb af mærker, som drager fordel til virksomheden, og som kan give adgang til nye markeder.

Mattels direktør udtaler, at byggelegetøj er populært og er den form for legetøj, som har højeste

vækstrater de seneste tre år48. Mattels opkøb af Mega Blocks har medført, at selskabet kan vokse sig

større, og bevæge sig ind på LEGOs kernekompetence. Mattels opkøb giver problemer for

konkurrencesituationen for LEGO, som differentierer sig ved produktet Legoklodser. Ved at Mattel

bevæger sig ind i konkurrenternes områder, bekræfter dette, at konkurrenceintensiteten i branchen er

høj, hvor differentiering er en nødvendighed for at producenterne kan skille sig ud fra sine konkurrenter

for at skabe vækst.

47http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked

48 http://www.business.dk/detailhandel/barbie-ejer-koeber-LEGOklods-kopist
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Teknologisk udvikling

Både LEGO, Mattel, Bandai og Tomy udbyder elektronisk legetøj af computerspil og online spil på

deres hjemmesider. Hasbro, som også er en stor udbyder på det kinesiske marked for legetøj, udbyder

alene brætspil, men der fremgår elektroniske online spil på deres hjemmeside med ”My Little Pony”.

LEGO, Mattel, Bandai og Tomy udvikler computerspil, i takt med at der videreudvikles en ny

produktserie, fx en ny Barbiedukke, ny action figur, eller da LEGO udviklede Star Wars LEGO serien.

Udbyderne udvikler computerspil løbende, som kan købes i forretninger og på deres hjemmesider.

Tomy udvikler ikke elektronisk legetøj i navnet ”Tomy”, men sælger gennem deres produktserie

Pokémon computerspil.

Film i branchen har været under udvikling hvor Mattel og LEGO har været mest fremtonende. Mattel

udgiver løbende Barbie film og LEGO lancerede i 2014 den populære LEGO filmen ”Et klodset

eventyr”. Begge filmtyper medfører et bedre kendskab til brandværdi og øget salg af legetøj. De fem

konkurrenter udgiver løbende Apps, som kan hentes gratis, eller til få penge på Appstore til

smartphones og tablets. De udgivende Apps henvender sig både til små børn under 3 år, børn i aldrene

4-6 år, og til større børn fra 6 år. Ved at skimme Appstore for de fire udbydere, foreligger der både

pige- og drengespil med temaer fra bilspil, madspil, dukker/prinsesser, puslespil og adventure. Alle spil

er af høj kvalitet, og der ligges op til, at de figurer som fremgår af spillende og film også kan købes på

selskabernes hjemmeside. Teknologi bruges i høj grad også til markedsføring af selskabernes produkter

end blot udvikling og salg af applikationer.

DELKONKLUSION PÅ PORTERS 5 FORCES

På baggrund af analyse af Porters 5 forces er følgende markedskræfter vurderet som betydelige i

branchen for legetøj på det kinesiske marked:

Høj konkurrenceintensitet: Branchen er ikke attraktiv for nye indtrængere, men attraktiv for større

eksisterende udbydere, som allerede har en høj kendskabsgrad og kapacitet. Dette giver udbyderne

mulighed for produktudvikling og differentiering, som er nødvendigt i branchen med mange udbydere.

Ved at Mattel i 2014 har opkøbt Mega Blocks har Mattel fået en konkurrencefordel i

konstruktionslegetøj, som er LEGOs unikke konkurrencefordel blandt de fem største udbydere af

legetøj. Konkurrenceintensiteten blandt de få store konkurrenter er høj, da producenterne er nødsaget til
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at stjæle markedsandele fra hinanden og skabe differentiering for at skabe mulighed for øget

økonomisk vækst.

Licensaftaler med leverandør: Markedskraften fra leverandører er betydelig, da licensaftaler fra film

og bøger er nødvendige at indhente for at kunne produktudvikle legetøj i forhold til de nyeste figurer,

som fremgår af de aktuelle, populære børnefilm og bøger.

Betydelig købekraft fra slutforbruger: På grund af den voksende mellemklasse og forældrenes høje

krav til, at legetøj skal være lærerigt og gavne deres børns udvikling og viden, er kraften fra dette

element betydelig. Endvidere har pris en væsentlig betydning for den voksende middelklasse.

Det kan konkluderes at branchen ikke er attraktiv for nye indtrængere på grund af kapitalkrav, lav

brandværdi og begrænsede muligheder for differentiering på et marked med mange udbydere.

Branchen er attraktiv for de eksisterende udbydere af legetøj, hvor differentiering er en væsentlig faktor

for at kunne skabe økonomisk vækst i branchen for legetøj. Hvis branchen ikke længere er økonomisk

attraktiv for de eksisterende udbydere, vil disse udbydere sandsynligvis lukke deres forretning eller

henvende sig til en anden branche.
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KRITISKE SUCCESKRITERIER

På baggrund af PESTEL analyse og Porters 5 forces, har jeg opstillet et stratetic canvas for de fem

udvalgte legetøjsproducenter: LEGO, Mattel, Hasbro, Bandai og Tomy. Jeg har ud fra delkonklusioner

fra analyserne fastsat fire væsentlige, kritiske succeskriterier/faktorer, som er særligt betydelige fra

kundens synspunkt (slutforbrugeren). Jeg har for hvert kriterie givet karakteren 1-5 (hvor 5 er højest),

ud fra hvad jeg vurderer, forbrugeren ville afgive af karakter.

Begrundelse for de udvalgte kriterier og karakterer heraf vil fremgå neden for grafen. Formålet med

denne analyse er at sammenholde LEGO med sine fire væsentlige konkurrenter og vurdere hvilke

faktorer LEGO må udkonkurrere sine konkurrenter på (højeste karakter), og hvilke områder LEGO skal

forbedre i forhold til deres konkurrenter (laveste karakter). Analysen vil medgå i vurdering af LEGOs

fremtidige konkurrencestrategi som forekommer senere i opgaven.

Tabel 9- Stratetic canvas - egen tilvirkning

Lærerigt legetøj: Lærerigt legetøj er medtaget som det mest betydelige kriterie for slutforbrugeren, da

forældre ønsker, at deres børn skal udvikle sig fagligt i en tidlig alder. Jeg vurderer, at LEGO får 5 ud

af 5 point, da barnet ved hjælp af LEGO får mulighed for at udvikle sin kreativitet og evne til at bygge

en figur efter en instruktion. Jeg har vurderet, at Mattel får 2 point på baggrund af, at de kinesiske børn

Lærerigt legetøj Kvalitet Pris Teknologisk udvikling

LEGO 5 5 2 4

Mattel 2 4 3 4

Hasbro 3 5 2 2

Bandai 3 4 3 5

Tomy 1 3 4 3

0

1

2

3

4

5

6

STRATETIC CANVAS

LEGO Mattel Hasbro Bandai Tomy
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har sværere ved at foreholde sig til barbiedukker med blond langt hår og blå øjne. Endvidere er der ikke

på samme niveau udvikling af børns intelligens og kreativitet ved leg med barbiedukker mv. Dog har

Mattel opkøbt Mega Blocks, som fremadrettet kan medføre en højere karakter i det strategiske canvas,

hvis Mattel får produktudviklet de potentielle byggekloder. Hasbro får karakteren 3 på baggrund af

deres udfordrende brætspil for hele familien, som udvikler børns viden. Jeg vurderer, at spil udvikler

børns læreevne og viden, men spillene giver i større grad kvalitetstid og sjov med familien. Bandai får

karakteren 3, da producenten udbyder komplekse figurer og fly, hvor figurernes våben og tilbehør kan

udskiftes eller viderebygges. Figurerne kan ikke videreudvikles i samme grad som LEGOs hvorfor

karakteren 3 er givet. Tomy får karakteren 1, da producentens legetøj består af mindre figurer og biler,

som ikke har andre egenskaber, og hvor der ikke er en direkte sammenhæng til en lærerigt legetøj

sammenholdt med de øvrige konkurrenter. På baggrund af ovenstående har LEGO den største

konkurrencemæssige fordel ved kriteriet lærerigt legetøj i forhold til sine konkurrenter.

Kvalitet: Kvalitet er medtaget som det efterfølgende betydelige kriterie for slutforbrugeren, da

forældre, som køber legetøj fra de fem producenter, køber legetøjet på grund af dets egenskaber og

kvalitet. Hvis pris var et vigtigere kriterie end kvalitet, ville kunden vælge et andet billigere produkt fra

en anden legetøjsproducent eller en kopivare. Det vurderes, at kvaliteten af produkterne af de fem

udbydere er forholdsvis ens, hvor LEGO og Hasbro får de højeste karakterer, og Tomy får den laveste

karakter. Jeg har fastsat karaktererne på baggrund af kendskab til selskabernes produkter og skimning

af produkterne på selskabets hjemmeside, hvor kvaliteten af produkterne var størst hos LEGO og for

Hasbro på bagrund af udsende og anvendte materialer. Ved skimning af selskabernes hjemmeside, har

jeg påset selskabets udbud legetøj, udseende og udvikling er i forhold de nyeste børnefilm og

teknologi.

Pris: Pris er medtaget som det efterfølgende betydelige kriterie for slutforbrugeren, da de fem

producenter sælger dyrere legetøj i forhold til andre udbydere og kopivarer af legetøj på det kinesiske

marked. Den kinesiske mellemklasse er voksende, men pris spiller stadig en vigtig rolle, da øvrige

produkter i branchen eller kopivarer kan købes til en markant lavere pris. For at sammenholde de fem

konkurrenter prismæssigt har jeg indhentet prisen på udbydernes standardprodukt, som fremgår på Toy

R Us’ hjemmeside i den kinesiske valuta Yuan. Jeg har nedenfor sammenholdt priserne på de fem

udbydere:
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 Tomy: Pokémon figurer til ca.180 Yuan

 Bandai: Action figur til ca. 200 Yuan

 Mattel: Barbie dukke med tilbehør til ca. 250 Yuan

 Hasbro: Transformers figur til ca. 350 Yuan

 LEGO: Mellemstor pakke LEGO city til ca. 300 Yuan

Priserne er fundet på Toysrus.cn. 300 Yuan svarer til 321 DKK pr. 03.05.2015 på valutakurser.dk

Prisanalysen af de fem produktgrupper er kompleks, da de fem typer legetøj ikke er 100 %

sammenlignelige, men jeg vurderer stadig, at ovenstående fastsatte karakterer er retvisende til videre

strategisk analyse. På baggrund af ovestående prisundersøgelse vurderer jeg, at Hasbro og LEGO

sælger de dyreste produkter. Mattel og Bandai ligger på niveau prismæssigt, hvor Tomy sælgere

billigere legetøj. Tomy har den største konkurrencemæssige fordel ved priskriteriet for legetøj i forhold

til sine konkurrenter. Tomy får dog karakteren 4, da der stadig findes billigere produkter på markedet

og kopiprodukter, hvorfor karakteren 5 ikke er givet. LEGO og Hasbro sælger de dyreste produkter på

markedet og har derfor en konkurrencemæssig ulempe i forhold til sine konkurrenter.

Teknologisk udvikling: Teknologisk udvikling er medtaget som det sidste betydelige kriterie for

slutforbrugeren, da den fremtidige tendens viser, at efterspørgslen efter elektronisk legetøj vil stige49.

Mattel, LEGO, Bandai og Tomy udbyder computerspil, online spil og applikationer til smartphones og

tablets i forskellige udgaver og temaer. Hasbro udbyder også applikationer med elektronisk brætspil og

andre spil til børn, men ikke i samme omfang som de øvrige fire konkurrenter. Udbyderne udvikler

deres produkter i forhold til den teknologiske udvikling og nyeste produktserier. På baggrund af

udbydernes udvalg af computerspil og applikationer udvikler Bandai mest teknologisk legetøj, som er

udviklet til børn i alle aldre, hvorfor Bandai har fået den højeste karakter. Efterfølgende har Mattel og

LEGO fået næsthøjeste karakter på grund af deres udvalgt af applikationer og computerspil.

Efterfølgende får Tomy karakteren 3 for de udviklede spil for Pokémon, som ikke skinner væsentlig

igennem på selskabets hjemmeside. Hasbro får den laveste karakter, da selskabet ikke tilbyder

computerspil eller online spil på deres hjemmeside.

49 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab



38

DELKONKLUSION KRITISKE SUCCESKRITERIER

Ifølge analysen har LEGO størst konkurrencefordel ved kriteriet for lærerrigt legetøj, da Lego alene

udbyder konstruktionslegetøj som kan udvikle børns kreativitet, hvor de andre producenter udbyder

legetøj i flere kategorier, som i større grad er færdigbygget legetøj som fx biler, barbiedukker og

actionfigurer.

Det er højest konkurrenceintensitet ved kriteriet kvaltiet hvor producenter i større grad tilbyder samme

kvalitets legetøj på baggrund af produkternes råvarer og udvikling.

De fem konkurrenter sælger deres produkter til forskellige produktgrupper hvor Tomy sælger til den

laveste pris. LEGO har sammen med Hasbro den svageste konkurrencefordel ved priskriteriet for

legetøj i branchen, som LEGO fremadrettet skal fokusere på.

Ved kriteriet teknologisk udvikling har Bandai den stærkeste konkurrencemæssig fordel ved deres

udvikling af computerspil og applikationer. Konkurrenceintensiteten for dette kriterie er også høj hvor

Lego og Mattel ligger lige bag Bandai ved udvikling af film og applikationer.

Den samlede canvas analyse fortæller at hver udbyder af legetøj differentiere sig særligt ved hvert

kriterie. Lego får højst karakter ved lærerigt legetøj, Hasbro (og Lego) får højst karakter ved kvalitet,

Tomy får højst karakter ved prissætning og Bandai får højest karakter ved teknologisk udvikling.

Mattel får ikke højest karakter ved nogle af kriterierne, som er kritisk for Mattel, da de ikke skiller sig

væsentlig ud fra sine konkurrenter, da der ikke er et område hvor de er de bedste. Analysen anvendes til

at vurdere konkurrenternes styrker, hvor Lego skal forbedre deres svagheder. Analysen vil medgå i

vurdering af LEGOs fremtidige konkurrencestrategi, som forekommer senere i opgaven
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PORTERS VÆRDIKÆDE

For at analysere LEGOs interne forhold, ressourcer og kompetencer vil jeg anvende værdikæden, som

er udviklet af Michael Porter. Jeg vil analysere LEGO med fokus på det kinesiske marked.

Værdikæden er et værktøj for produktionsvirksomheder til at analysere de forhold i transaktionskæden

og støtteaktiviteter, som er konkurrencedygtige og giver værdi til kunden. Værdikæden er opdelt i

primæraktiviteter, som er transaktionskæden ved produktion og salg af varer. Værdikæden består

yderligere af fire støtteaktiviteter, som støtter op om primæraktiviteter, og som medvirker til at give

værdi til kunden. Værdikædens bestandsdele er analyseret nedenfor, hvor udvalgte ressourcer og

kompetencer efterfølgende er analyseret i en VRIO analyse.

Tabel 10 – Værdikæde. Kilde: Kopieret fra plancher til lektion nr. 3

PRIMÆRAKTIVITETER

Indgående logistik: LEGO har placeret deres distributionscenter i Shanghai i det østlige Kina, som

styrer selskabets logistik og distribution ved produktion på Kinas nye fabrik. Før opførslen af fabrikken

i Kina blev produkterne importeret fra LEGOs andre fabrikker i verden som Tjekkiet, Ungarn og

Mexico. Selskabet får i samarbejde med DHL leveret LEGOs produktet ud til detailbutikker og egne

butikker i Kina.50 51

50 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/news-room/2013/march/LEGO-group-to-build-factory-in-china

51 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/254220/LEGO_bygger_fabrik_i_kina.html
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Produktion: LEGO har i 2014 åbnet en ny fabrik i Jiaxing i det østlige Kina, som forventes færdig i

2017. LEGO har placeret fabrikken i nærheden af selskabets distributionscenter i Shanghai for at

effektivisere kommunikationen mellem indkøb, logistik og produktion i Kina. Fabrikken er endvidere

bygget for at sikre LEGO fuld kontrol over den kinesiske produktion og kontrollere det optimale

omfang og høje kvalitet. Jf. nedenstående citat af Chief Operations Officer i Kina:

“Det er vores strategi at have produktion tæt ved vores kernemarkeder, så vi sikrer korte leveringstider

og leverer en service i verdensklasse til vores kunder og forbrugerne, og det har vist sig at være en

succesfuld strategi. Asien – og herunder også Kina – er et fremtidigt kernemarked for LEGO, og derfor

er det en stor glæde for mig at kunne fortælle om planerne for fabrikken. Det er nødvendigt for os at

have fuld kontrol over produktionen for at levere produkter, der er sikre og af en vedvarende høj

kvalitet i overensstemmelse med vores værdier," siger Bali Padda, Chief Operating Officer, og tilføjer:

“Ved at placere en fabrik i regionen reducerer vi også vores påvirkning af miljøet, da vi mindsker

behovet for at transportere produkter fra Europa for at sælge dem i Asien”52

Legos samlede investering i fabrikker og maskiner har i 2014 været 3 mia. kr. men fabrikken vil på sigt

tjenes ind ved en mere effektiv produktion og besparelser ved ind- og udgående logistik. Jeg har under

afsnittet ”evaluering af strategi” i opgaven foretaget en vurdering af, hvornår selskabets investering er

tjent ind/tilbagebetalt. Den nye fabrik bliver opført og skal drives med den samme teknologi,

automatisering og standarder for medarbejdersikkerhed og produktkvalitet som selskabets øvrige

fabrikker. Baseret på selskabets nuværende forventninger til den fremtidige vækst, vil fabrikken være i

stand til at producere omkring 70-80 % af alle LEGO produkter, der sælges i Asien i 2017 ifølge Legos

ledelse53. Alle produkter, der fremstilles på den nye fabrik, vil blive solgt i Asien for at effektivisere

produktionen bedst muligt.54

Produktion af Legoklodser er en simpel produktion af plastik i forskellige former og farver. Ved at

rykke produktionen til Kina, vil LEGO spare penge ved lavere pris for arbejdskraft og lavere

logistikomkostninger. Jeg vurderer at LEGOs kvalitet ikke vil blive forværret ved at rykke

52 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/news-room/2013/march/LEGO-group-to-build-factory-in-china

53 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/news-room/2013/march/LEGO-group-to-build-factory-in-china

54 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/news-room/2013/march/LEGO-group-to-build-factory-in-china
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produktionen til Kina, da produktionen af plastiklegetøjet er en simpel og ensartet produktion. De

øvrige processer i LEGO i form af produktudvikling, markedsudvikling mv. foregår globalt fra

hovedsædet i Billund. Som det blev beskrevet under konkurrenceintensiteten i Porters 5 Forces, har

LEGO allerede en konkurrencemæssig fordel ved globalt at tjene 34 kr. for hver produceret enhed til

100 kr., som kan blive yderligere forbedret fremadrettet ved produktion i Kina.

Udgående logistik: Se tekstafsnit under indgående logistik.

Marketing og salg: LEGO er et globalt brand, som er verdenskendt for den klassiske byggeklods og

produkternes høje kvalitet. LEGO markedsfører sig globalt med reklamer i tv og gennem

legetøjskataloger.

LEGO har i 2014 lanceret filmen ”Et klodset eventyr”. LEGO-filmen handler om en helt almindelig

LEGO-figur ved navn Emmet, som hver dag følger manualer for, hvordan han skal arbejde, tage tøj på

og leve sit liv. Emmet bliver ved et fejlagtigt tilfælde identificeret som ”den udvalgte”, der skal redde

verden fra den onde diktators planer. Den onde diktators planer er, at disse verdner skal forblive

adskilte, og man altid skal følge brugermanualer. Der skal være orden i tingene og fantasi og kreativitet

er ikke tilladt. Filmen fører seeren gennem LEGOs mange verdner og temaer, som giver en god

præsentations af LEGOs produkter. Særligt kendte figurer som Batman, Gandalf og Superman indgår.

Filmen har i USA været årets mest sete film i 2014 og har ligget nummer to i resten af verden55. Det

har kostet 60 millioner dollars at producere LEGO filmen, og filmen har i 2014 givet en indtjening på

425 millioner dollars rundt om i verdens biografer. Ved at LEGO har anvendt LEGO-figurer i filmen,

og disse efterfølgende kan købes i butikkerne, har filmen ikke alene medført øget indkomst, men også

væsentlig markedsføring og yderligere salg af legetøj.56

”Et klodset eventyr” er en actionfilm i højt tempo og med god humor. Filmen har en aldersgrænse på 7

år, som er vurderet rimelig, da filmen foregår i højt tempo, hvor vold og skyderi indgår. Ved at Emmet

er en helt almindelig dreng uden evner, som pludselig er med til at redde verden, medvirker filmen til at

55 http://www.business.dk/media/LEGO-filmen-er-en-gigantisk-global-succes

56 http://www.business.dk/media/LEGO-filmen-er-en-gigantisk-global-succes
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skabe et budskab om, at du kan hvad du vil, og at du skal tro på dine evner. Moralen i filmen er, at

barnet skal udleve sin fantasi og bygge de meste kreative LEGO figurer frem for at følge manualen.57

Ved at Lego filmen har en aldersgrænse på 7 år, er dette et problem i Kina, da den kinesiske kultur bl.a.

er kendetegnet ved, at børn ikke leger med legetøj efter de er fyldt 6 år58. Som udgangspunkt kan Legos

målgruppe i Kina ikke se filmen, men forældrene, som er købere af produktet, har mulighed for at se

filmen. Jeg vurderer dog på baggrund af filmens indhold at det er tale om en børnefilm, hvorfor

forældre ikke alene vil se filmen. På baggrund af den øgede kendskabsgrad og filmens morale og

budskab, kan Lego påvirke den kinesiske kultur, så aldersgrænsen for legetøj øges.

LEGO har ved salg af gratis applikationer i Appstore og gratis online spil på deres hjemmeside skabt

kendskab til deres brand og produktserie. Udvikling af applikationer og online spil medfører høje

udviklingsomkostninger, men medfører også indirekte øget salg af LEGOs produkter. LEGO har i

modsætning til sine fire største konkurrenter foretaget forlæns integration og sælger deres legetøj

gennem egne butikker. Ved salg i egne butikker har LEGO selv kontrol over placering af selskabets

produkter og placering af salgssteder, frem for salg gennem detailkæder og diverse hjemmesider.

Samtidig medfører salg i egen butik også synlighed i gadebilledet og dermed et øget kendskab til

mærket.

Service: Ved egen fabrik og distributionscenter i det østlige Kina bliver det fremtidigt nemmere for

kunder at fremsende ødelagte varer mv. til reparation, frem for at sende varerne til LEGOs øvrige

fabrikker i verden. På LEGOs hjemmeside kan man kontakte medarbejdere og call center ved

spørgsmål, klager mv.

57 Egen tilvirkning efter jeg så filmen ”Et klodset eventyr” og ved inspiration fra Kino.dk http://www.kino.dk/film/l/le/LEGO-

filmen-et-klodset-eventyr

58 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE7362458/Kinesiske+b%C3%B8rn+leger+ikke/
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STØTTEAKTIVITETER

Organisationens infrastruktur: LEGO har opdelt deres organisation i fire strategiske business units,

for at optimere organisationsstrukturen bedst muligt i forhold til produktion, udvikling og

medarbejdere. De fire business units er præsenteret nedenfor samt en støttefunktion:

Operations: Denne unit er ansvarlig for LEGOs produktion, og har fokus på effektiv produktion.

Afdelingen indkøber kvalitetsråvarer til produktionen og omkostningsoptimerer produktionen.

Market Management and Development: Denne unit er ansvarlig for markedsudvikling og styring

heraf. Units er inddelt i undergrupper for USA, Asien og øvrige landområder59. Grupperne er ansvarlig

for markedsudvikling og udvikling af distributionskanaler, særlige kulturforhold mv.

Product and Marketing Development: Denne unit er ansvarlig for produktudvikling af LEGOs

produkter og innovation. Gruppen markedsudvikler produkterne og kommer med ideer til nye tiltag.

LEGO har skabt et forum kaldet CO-creation, hvor medlemmer fra hele verden (ansatte, fans mv.), har

mulighed for at komme med ideer til nye LEGO-figurer og -temaer. Alle ideer, som får over 10.000

stemmer, bliver medtaget på udviklingsmøder, hvor LEGO vurderer, om ideerne kan inddrages i

59 Fremgår af The LEGO Group – Short presentation 2015 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/media

-library#?filter&ids=7aa7836d702840bfb024e51c7b0b9d10

CEO Jørgen Vig
Knudstorp

Operations
Market

Mangement and
Development

Product and
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Tabel 11 Organisationsdiagram. Kilde: The LEGO group Company Profile 2015
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LEGOs sortiment. Overvejelserne går på kvalitetsniveau, sværhedsgrad og om det er muligt at bygge

for børn.60 61

Business Enabling: Denne unit er ansvarlig for økonomistyring og -kontrol, fastsættelse af budgetter

og opfølgning heraf. Endvidere er denne unit ansvarlig for IT og øvrige juridiske forhold. LEGOs

juridiske afdeling står alene for at sikre, at LEGO får tildelt de rettigheder og licenser, som selskaber

ønsker, og at selskabets produkter ikke bliver kopieret. Kopi af varer er et betydeligt problem i Kina,

hvorfor denne afdeling er organiseret til at begrænse omfanget af kopiering af LEGOs produkter. Hvis

LEGO mistænker, at en virksomhed kopierer deres produkter, kan LEGO vælge at trække selskabet i

retten og kræve produktionen af kopivareren nedlukket. Den kinesiske lovgivning for patenter og

rettigheder er begrænset i forhold til fx Europa og USA, hvorfor det er betydeligt sværere at undgå

kopiering af produkter i Kina.62 Det vurderes dog på baggrund af kritiske succes kriterier at LEGOs

målgruppe vælger lærerige egenskaber og kvalitet frem for pris, hvorfor det stadig er rentabelt at sælge

LEGO i Kina.

Executive HR: Denne unit er ansvarlig for HR forhold, ansættelser, arbejdsvilkår mv. LEGO har fokus

på et sikkert arbejdsmiljø hvor de ansatte bliver motiveret og har en høj arbejdsglæde.63

LEGO har opdelt deres organisationsstruktur ud fra selskabets funktioner, som efterfølgende er opdelt i

undergrupper (SBU’er) efter geografi eller andre undergrupper. Ved at organisationen er opdelt efter

funktion sikrer dette, at fx hele produktionsenheden er samlet et sted og følger de samme løsninger og

retningslinjer som føres ud over resten af koncernen. Denne metode sikrer klar kommunikation og

fordeling af ansvar og opgaver i organisationen. Jeg vurderer, at der er komplikationer ved denne

opbygning af koncernen, som er tværgående interesser. Fx Business Enabling ønsker lavest mulige

omkostninger, hvor fx produktudvikling ønsker at anvende det nyeste teknologi til at skabe gratis

applikationer og online spil på deres hjemmeside. Løbende kommunikation mellem units og

månedsmøder for top- og mellemledere kan minimere de mulige problemstillinger.

60 https://ideas.LEGO.com/

61 http://www.business.dk/detailhandel/kunderne-hjaelper-LEGO-med-innovation-og-markedsfoering

62 http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE6863278/+Nye+love+mod+varem%C3%A6rkepirater+i+Kina/

63 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/responsibility/employees
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Menneskelige ressourcer: LEGO har dygtige designere og ansatte inden for salg, markedsføring og

strategi, som udvikler LEGOs produkter og forretning. Alle ansatte bliver undervist internt og bliver

løbende videreudannet i nye forretningsområder, for at personalet har højst mulig viden om LEGO og

teknologisk udvikling.64 Ved at LEGO i 2014 har investeret i ny fabrik i Kina, er arbejdspladserne i

større grad forsvundet fra Danmark til Østen. Det forventes, at LEGO vil nedlægge 380 stillinger i

Billund over de næste 2 år, da pakning og dekoration af Legoklodser skal ske lokalt på LEGOs øvrige

fabrikker for at optimere produktionen og omkostninger, som beskrevet tidligere. Ved at LEGO skal

producere i Kina, er der politiske regler til produktionsforhold, arbejdstimer og børnearbejde, som

LEGO skal være opmærksom på. Selvom en vis form for børnearbejde er acceptabel i Kina, hvis barnet

ikke lider sundhedsskade og har mulighed for skolegang65, så vurderer jeg, at der er andre områder i

verden som Europa og USA der ikke accepterer disse arbejdsforhold, på grund af forskellig kultur.

Dårlig omtale af børnearbejde ved produktion af legetøj vil give dårlig omtale i diverse medier og

kunne skade selskabets brandværdi.

Produkt og teknologisk udvikling: LEGO produktudvikler løbende deres produktserier af

Legoklodser. LEGO Star Wars er designet på baggrund af en licensaftale med Disney, hvor LEGO

producerer LEGO-figurer efter filmen. Produktudviklingen medvirker til øget salg, da børn, som har set

filmene, efterfølgende køber samme produkter hos LEGO, så de kan lege med de kendte karakterer fra

filmen. Det fremgår af LEGOs ledelsesberetning for regnskabet 2014, at 60 % af LEGOs omsætning

stammer fra videreudvikling af LEGOs produkter, og salg af nye kollektioner. LEGO har

produktudviklet LEGO Friends, da LEGO også ønskede at henvende sig til piger for at udvide deres

målgruppe. LEGOs tidligere produkter har tidligere været kendetegnet som drengelegetøj, der

omhandler en konflikt (fx Star Wars, LEGO City og LEGO Ninjago) hvor der er tale om forbrydere,

som skal fanges, eller en ildebrand, der skal slukkes. LEGO har produktudviklet en LEGO-serie, som

handler om relationer og venskaber. LEGO Friends har haft stor succes og har medvirket til den høje

globale vækst, som LEGO har haft i 2014.66

64 Fremgår af The LEGO Group – Short presentation 2015 http://www.LEGO.com/da-dk/aboutus/media

-library#?filter&ids=7aa7836d702840bfb024e51c7b0b9d10

65 http://skole.unicef.dk/artikler/fakta-om-boern-og-boernearbejde

66http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked
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LEGO udvikler deres produkter elektronisk ved at udvikle computerspil i forlængelse af udvikling af

Legoklods-serier. Endvidere har LEGO særligt de næste år videreudviklet onlinespil og applikationer,

som kan hentes på Appstore. Som beskrevet tidligere medfører udvikling af applikationer og gratis

onlinespil en højere kendskabsgrad til selskabet og dets produkter. Der er ingen tvivl om, at LEGO har

fokus på den teknologiske udvikling, men videreudvikling teknologisk og udvikling af computerspil

mv. er nødvendigt, da efterspørgslen efter teknologiske produkter i Kina er markant stigende i

fremtiden.

LEGOs produktportefølje er dyb ved produktion og videreudvikling af byggeklodser. LEGOs

produktgruppe er smal sammenholdt med selskabets konkurrenter, da selskabet alene producerer

Legoklodser, computerspil/applikationer og film. Selskabet producerer ikke andre former for legetøj,

hvilket kan være en udfordring, hvis tendensen for efterspørgslen efter konstruktionslegetøj vender.

Som analyseret under PESTEL analysen er efterspørgslen efter konstruktionslegetøj stadig stigende på

det kinesiske marked, men mættet for øvrige områder i verden.

Indkøb: LEGO operations unit er ansvarlig for indkøb og produktion af LEGOs produkter. LEGO

indkøber råvarer af en høj kvalitet for at sikre et kvalitetsprodukt, som lever op til LEGOs krav til

kvalitet og bæredygtighed.

DELKONKLUSION TIL VÆRDIKÆDE – RESSOURCER OG KOMPETENCER

Jeg har ud fra min analyse vurderet, at LEGO har nedenstående ressourcer og kompetencer som er

væsentlige ved LEGOs transaktionskæde og øvrige støttefunktioner. Jeg har ud fra hver ressource og

kompetence vurderet, om disse er nødvendige eller unikke.

RESSOURCER

Produktion i Kina: Ved at LEGO i 2014 har investeret i en fabrik, som er klar til produktion i 2015 og

færdigbygget i 2017, er LEGO fysisk tilstede på det kinesiske marked og har mulighed for at

effektivere sin produktion og distribution til egne butikker og øvrige detailbutikker. Jeg vurderer, at

denne ressource er unik til at skabe en konkurrencemæssig fordel, da LEGO kan tilpasse sin produktion

og effektivere sine produktions- og distributionsomkostninger.
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Organisationsstruktur: LEGO har en funktionsopdelt organisationsstruktur, som sikrer, at alle

funktioner følger samme strategi og mål. Det vurderes, at denne ressource er en nødvendig ressource,

da strukturen er nødvendigt for en global voksende virksomhed.

Medarbejdere: LEGO har produktionsansatte, produktudviklere og bogholdere. Medarbejdernes

arbejdskraft og evner er en nødvendig ressource for produktion af Legoklodser og udvikling heraf.

KOMPETENCER

Lærerigt legetøj: Som det fremgår af analysen af kritiske succeskriterier har LEGO en

konkurrencemæssig fordel ved at producere lærerigt legetøj, som er det væsentligste succeskriterie fra

slutforbrugeren i Kina. LEGO producerer legetøj, som alle børn kan lege med, og hvor børn kan

udvikle deres kreativitet. Alle Legoklodser kan sættes sammen uanset type og LEGO-tema. Klodser

kan samles, så de forestiller en vis figur fx en bil eller et slot efter en vedlagt brugsanvisning, eller

barnet kan bygge noget helt tredje efter barnets egen fantasi. På baggrund af LEGOs rating under

analyse af de kritiske succeskriterier og analyse af værdikæden vurderer jeg, at denne kompetence er

unik for LEGO og giver en konkurrencemæssig fordel i forhold til selskabets konkurrenter.

Markedsføringsstrategi: LEGO har i 2014 særligt markedsført sig gennem LEGO-filmen ”Et klodset

eventyr”, som har haft succes over hele verden. Med udbud af gratis online spil på selskabets

hjemmeside og applikationer, som hovedsageligt sælges til 0 kr. i Appstore, øger LEGO deres

kendskabsgrad massivt og får skabt kendskab til selskabets øvrige produktportefølje. Endvidere er

LEGO globalt kendetegnet som et stærkt brand, der producerer lærerigt legetøj af høj kvalitet. LEGO

har en god evne til at vedligeholde deres brand og produktudvikle løbende, så LEGO konstant er på

markedet med attraktive produkter. På baggrund af LEGOs økonomiske udvikling og på baggrund af

en forbedret markedsføringsstrategi vurderes denne kompetence at være en unik konkurrencemæssig

fordel i forhold til selskabets konkurrenter.

Design: Et vigtigt element i LEGOs produkter og produktudvikling er rettigheder til licenser fra

filmselskaber, så LEGO har mulighed for at producere LEGO-temaer efter de populæreste børnefilm.

LEGO produktudvikler og designer deres produkter løbende ved udgivelse af nye populære børnefilm

og ved teknologisk udvikling. Som beskrevet under værdikæden har LEGO produktudviklet LEGO

Friends for at ramme en bredere målgruppe og har udviklet LEGO-filmen for bl.a. at øge salg af øvrige



48

LEGO-produkter. Jeg vurderer, at denne ressource er unik for LEGO, da deres produktudvikling og

vækst er afhængig af forsatte rettigheder til licensaftaler og teknologisk udvikling.

RESSOURCER OG KOMPETENCER - VRIO ANALYSE

Ud fra delkonklusionen af værdikæden har jeg oplistet LEGOs ressourcer og kompetencer i

nedenstående tabel. På baggrund af den tidligere analyse har jeg medtaget de ressourcer og

kompetencer som er unikke for LEGOs forretningsstrategi, da det er disse, der er væsentlige at

analysere yderligere. Jeg har foretaget en VRIO test af elementerne for at kunne vurdere, om disse er

stærke nok til at skabe en konkurrencemæssig fordel for LEGO.

Ressource / kompetence V alue R arity I mitability O rganisation

Produktion i Kina Ja Nej Nej Ja

Lærerigt legetøj Ja Ja Ja/Nej Ja

Markedsføringsstrategi Ja Ja/Nej Ja/Nej Ja

Design Ja Ja/Nej Ja/Nej Ja
Tabel 12 Egen tilvirkning – VRIO analyse

Konklusion - Produktion i Kina: LEGO producerer på egen fabrik i Kina ved nærtliggende

distributionscenter, hvilket skaber værdi til LEGO, da LEGO har mulighed for at tilpasse sin

produktion og få leveret varer hurtigere ud til kunder. Ressourcen er ikke sjælden, da selskabets øvrige

fire konkurrenter også producerer deres legetøj i Kina på egne fabrikker eller på andre

legetøjsfabrikker.67 Endvidere er det ikke vanskeligt at imitere produktion af legetøj i landet, da jeg

vurderer at produktion af plastik-Legoklodser er en simpel produktion. Fabrikken skal alene vil stå for

produktion og distribution i Asien, og LEGOs øvrige fabrikker i verden vil stå for produktion til øvrige

områder. På baggrund af analysen er Legos egen produktion i Kina unik, men ikke sjælden i branchen,

hvilket alene skaber en mindre konkurrencefordel for LEGO i branchen.

Konklusion - Lærerigt legetøj: LEGO lever op til de krav, som kinesiske forældre sætter til legetøj,

hvilket giver LEGO mulighed for at øge deres salg ved markedsføring af, at børn udvikler deres

kreative evner ved leg med Legoklodser. Lærerigt legetøj er sjælden i branchen, da selskabets to

67 Gennemgået ved at læse på selskabernes hjemmesider, og oversigter over, hvor selskabet producerer deres produkter.
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konkurrenter ikke producerer legetøj med samme læreevne og mulighed for udvikling. Det kan

diskuteres, om lærerigt legetøj er vanskeligt at imitere. Ved at Mattel har opkøbt Mega Blocks i 2014,

som producerer plastik-byggeklodser, sælger Mattel nu også en form for lærerigt legetøj. Dog udvikler

LEGO byggeklodser af bedre kvalitet end Mega Blocks og til en bredere målgruppe, og dette er derfor

svært at imitere. Brandværdien, som LEGO har udviklet, er kendetegnet ved lærerigt kvalitetslegetøj og

er ikke til at imitere. LEGOs business unit ”Product and Marketing Development” står for udvikling af

selskabets produkter, som kommunikeres og videreføres ud over hele organisationen. På baggrund af

analysen er kompetencen unik og sjælden i branchen, men det kan diskuteres, hvor nemt det er for

Mattel at kopiere lærerige byggeklodser. Denne kompetence skaber en konkurrencefordel for LEGO i

branchen.

Konklusion - Markedsføringsstrategi: LEGOs markedsføring giver værdi til LEGO, da denne har

øget kendskab til selskabet og dets konkurrenter. Det kan diskuteres, om LEGOs

markedsføringsstrategi er sjælden og nem at kopiere i branchen, da de øvrige konkurrenter også

producerer film og udvikler applikationer. Dog har LEGO de seneste 3 år øget deres omsætning med 5

mia. kr. og årets resultat med 1,5 mia. kr. LEGOs økonomiske udvikling og globale synlighed skyldes

en markant markedsføring af selskabets navn og produkter. Det har ikke været muligt for de øvrige

konkurrenter at skabe samme økonomiske vækst, hvorfor det ikke har været muligt for konkurrenterne

at imitere LEGOs unikke markedsføringsstrategi. LEGOs business unit ”Product and Marketing

Development” står også for markedsføring af selskabets produkter, som kommunikeres og videreføres

ud over hele organisationen. Det vurderes dog på baggrund af LEGOs vækst de seneste tre år, hvor de

øvrige konkurrenter ikke har haft samme økonomiske vækst, at denne kompetence skaber en betydelig

konkurrencefordel for LEGO i branchen.

Konklusion - Design: LEGOs design af produkter giver værdi til LEGO, da denne sikrer, at selskabets

produkter udvikles løbende i forhold til seneste teknologi og nyeste film. Selskabets produktudvikling

giver LEGO mulighed for øget vækst i markedet, da børn vil efterspørge de nyeste produktserier, som

de kender fra fx film. Det kan diskuteres, om LEGOs design og produktudvikling er sjælden og nem at

kopiere i branchen, da selskabets konkurrenter også har rettigheder til licensaftaler fra filmselskaber og

udvikler teknologisk legetøj. Som beskrevet ovenfor under markedsføringsstrategi skyldes LEGOs

stigende vækst de sidste tre år forbedret markedsføring, men også design og udvikling af nye
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produkter. Pga. LEGOs massive succes de seneste år og vækst i Kina vurderes det, at LEGO har en

betydelig konkurrencemæssig fordel ved design og produktudvikling af Legoklodser og relaterende

produkter. LEGOs business unit ”Product and Marketing Development” står også for design af

selskabets produkter som kommunikeres og videreføres ud over hele organisationen.

DELKONKLUSION VRIO ANALYSE

På baggrund af VRIO analyse er det vurderet, at LEGO har betydelige konkurrencemæssige fordele

ved design og markedsføring af selskabets produkter og lærerigt legetøj, som giver selskabet mulighed

for øget vækst og markedsandele. Pga. den høje konkurrenceintensitet på det kinesiske marked, skal

LEGO anvende konkurrencefordelene, til at neutralisere trusler fra konkurrenter og øvrige trusler i

markedet.

LEGOs øvrige konkurrencefordele er selskabets nye fabrik i Kina, som er en unik ressource LEGO

også skal udnytte som konkurrencefordel. Denne er dog mindre stærk i forhold til Legos øvrige

kompetencer, da selskabets konkurrenter også producerer deres legetøj selv i Kina. Det er dog unikt for

LEGO, at selskabet kan producere sine deres produkter tæt på distributionskanalerne for at skabe en

konkurrencefordel i forhold til lavere produktionsomkostninger og kortere leveringstid i forhold til

tidligere år.
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REGNSKABSANALYSE

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere LEGOs økonomi ud fra det revideret regnskab for

2014. Regnskabsanalysen er foretaget for LEGO som helhed, da det ikke har været muligt at foretaget

udtræk fra regnskabsdata for det kinesiske marked alene.

Af årsregnskabet fremgår følgende væsentlige hoved- og nøgletal fra 2014 til 2012 i (mio. DKK), som

efterfølgende er analyseret og forklaret jf. bilag 10

Selskabets omsætning er steget på grund af konstant og innovativ produktudvikling af selskabets

produktportefølje, som har medført til øget omsætning. 60 % af LEGOs omsætnings, er salg af nye

produkter, der er efterspurgt af LEGOs kunder, hvilket er beskrevet tidligere. Endvidere skyldes den

øgede omsætning markedsudvikling, som har resulteret i flere kunder i nye områder i verden.68

Omkostningerne er steget, i takt med udviklingen i omsætning pga. øget salg. Selskabets bruttomargin

er svagt stigende, men på niveau med de seneste to år. Selskabets bruttomargin er høj, der skyldes

selskabets lave produktionsomkostninger ved produktion som beskrevet under selskabets værdikæde.

Det forudsættes, at selskabets produktions- og distributionsomkostninger vil bliver minimeret i 2015-

2018, ved at LEGO flytter produktion af legetøj til Asien, hvor timelønnen for arbejdskraft er lavere,

og hvor der skal bruges markant lavere omkostninger til distribution af varer.

LEGOs resultat er steget med 1 mia. kr., som er vurderet meget tilfredsstillende af selskabets ledelse og

bestyrelse69. Selskabet har af konkurrencemæssige årsager ikke fremlagt deres budget for 2015 og

fremefter, men selskabet forventer øget salg særligt på det asiatiske marked de næste år, hvorfor det

forventes at bruttoresultatet og årets resultat vil være stigende de næste tre år70.

Selskabets aktiver i alt er steget væsentligt særligt i 2014, hvilket hovedsageligt skyldes investeringer

af fabrik i Kina og øvrige vedligeholdelser/distributionscentre andre steder i verden. Afkast af

investeret kapital er fra 2012 til 2014 faldet med 28,9 gange, som skyldes selskabets investering i

68 The LEGO Group Annual report 2014, s. 5

69 The LEGO Group Annual report 2014, s. 10

70 The LEGO Group Annual report 2014, s. 5
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fabrikker og forbedret teknologisk udstyr i Kina og forbedringer af allerede eksisterende fabrikker i

2013 og 201471

Selskabets egenkapital er endvidere steget i takt med udvikling i årets resultat, dog uddeler selskabet

udbytte (i 2014 5 mia.kr) hvorfor udviklingen i egenkapitalen ikke følger årets resultat med samme

hastighed. Dette forklares endvidere i udviklingen af egenkapitalens forrentning som er svagt faldende

og på niveau med egenkapitalens forretning i 2013. Da egenkapitalens forrentning er større end

afkastningsgraden de seneste tre år betyder dette at selskabet får et større afkast, end prisen for at låne

penge gennem selskabskapitalen.

Hoved- og nøgletal for LEGOs konkurrenter

Af bilag 11 fremgår væsentlige nøgletal fra Hasbro, Mattel, Bandai og Tomy fra reviderede regnskaber

2014–2012, som viser selskabernes niveau af indtjening, afkast og soliditet. Ved at sammenligne

nøgletallene mellem de fem producenter af legetøj har LEGO en markant højere indtjeningsgrad og

soliditet end de fire øvrige konkurrenter. Mattel har fra 2012 til 2013 haft økonomisk vækst og

indtjening, men dette er faldet markant i 2014. Hasbro har fra 2012 til 2013 haft en dårlig økonomi og

indtjening, men som er steget igen i 2014. Bandai har haft en øget indtjening i 2013 og et mindre fald i

2014. Dog har selskabet en høj soliditetsgrad, da selskabets aktiver hovedsageligt består af egenkapital

og mindre lån. Tomys økonomi og indtjening er mindre stærk med underskud i 2013 og lav indtjening i

2014 sammenholdt med de fire øvrige selskaber. Tomy har den svageste økonomi blandt de fire

konkurrenter set på baggrund af selskabets lave indtjening og soliditet. LEGO står væsentligt stærkere

økonomisk i forhold til sine konkurrenter globalt set. At LEGOs indtjening og soliditet er stærk, er en

væsentlig faktor ved vurdering af LEGOs fremtidige investerings- og vækstmuligheder.

Ved analyse af LEGOs likviditet har jeg gennemgået pengestrømsopgørelsen i årsregnskabet for 2014

(bilag 9). Det fremgår, at selskabet skaber likviditet i driften, som fra ledelsens side er vurderet som

særligt tilfredsstillende de seneste tre år. Af det positive resultat i 2014 er der udloddet udbytte på 5

mia. kr., til Kirkbi A/S, hvilket minimerer selskabets likviditet. Kirkbi A/S har til formål at modtage

LEGO A/S’ overskydende likviditet, og at have rettigheder til selskabets varemærker og licenser til

71 The LEGO Group Annual report 2014, s. 5
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designere og leverandører. Det fremgår af Kirkbi A/S’ regnskab pr. 31.12.2014, at selskabets

egenkapital er på 48 mia. kr., hvorfor det vurderes, at moderselskabet (75 % ejerskab) har solid

likviditet og forrentning, som kan tilskyde likviditet ned i LEGO A/S, hvis LEGO A/S skulle komme i

økonomiske vanskeligheder. Dette vurderes dog ikke aktuelt, da selskabet forventer fortsat vækst de

kommende år, hvilket er selskabets evne til at øge deres likviditet.

DELKONKLUSION PÅ REGNSKABSANALYSE

På baggrund af regnskabsanalyse har LEGO høj indtjeningsevne og soliditet sammenholdt med sine

konkurrenter globalt set. LEGOs indtjening og økonomi skyldes selskabets øgede vækst de seneste tre

år samt lavere produktionsomkostninger end sine konkurrenter, hvilket tidligere er analyseret under

værdikæden. Selskabets likviditet er således også stabil, da selskabets likvide midler fremkommer af

selskabets overskud. Lego har i 2014 udloddet 5 mia. kr. til Kirkbi A/S. Udlodningen skyldes

koncernens struktur og formål, hvor LEGO A/S overfører overskydende likviditet til Kirkbi A/S.

Kirkbi A/S’ hovedaktiviteter er likviditetsstyring, kapitalandele og rettigheder til varemærker, licenser

og øvrige rettigheder, som LEGO A/S anvender ved produktion og udvikling af selskabets produkter.

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at LEGO har et højt indtjeningsniveau, som ikke er i

økonomiske vanskeligheder. Det forventes ikke, at selskabet skulle komme i økonomiske

vanskeligheder de kommende år grundet af ledelsens positive forventning til den fremtidige vækst,

særligt i Kina.
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SWOT OPSAMLING

På baggrund af den eksterne analyse af branchen for legetøj, hvor modellerne PESTEL, Porters 5

Forces og Kritiske succeskriterier er anvendt, har jeg opsamlet de vigtigste elementer af

delkonklusionerne i nedenstående SWOT analyse under muligheder og trusler. I den interne analyse af

LEGO, hvor modellerne Værdikæde, VRIO (ressourcer og kompetencer) og regnskabsanalyse er

anvendt, har jeg også opsamlet de vigtigste elementer i delkonklusionerne i nedenstående SWOT

analyse under styrker og svagheder.

SWOT analysen samler op på den foregående analyse for at synliggøre LEGOs stærke sider, hvor

selskabet har en konkurrencefordel i forhold til sine konkurrenter. LEGOs svage sider er forhold, hvor

LEGO ikke er konkurrencedygtig i forhold til sine konkurrenter, og som LEGO fremadrettet skal

forbedre for at forblive konkurrencedygtig. LEGOs muligheder i branchen er LEGOs muligheder for

fremtidig vækst i branchen, mens trusler for LEGO er risikoen for lavere vækst eller tab i branchen.

LEGO skal udnytte deres muligheder og undvige branchens trusler eller forsøge at minimere disse.

Nedenstående SWOT analyse giver et overblik til næste afsnit i opgaven om LEGO fremtidige

konkurrence- og vækststrategi hvor nedenstående elementer vil blive inddraget.

Tabel 13 Egen tilvirkning - SWOT analyse

Styker

- Lærerigt legetøj (Design)

- Løbende produktudvikling

- Høj brandværdi (Markedsføring)

- Egen produktion på ny fabrik i Kina (2017)

- Solid likviditet

Svage sider:

- Høj pris

- Stadig smal produktportefølje

- Begrænset produktion af computerspil

Muligheder

- Teknologisk udvikling

- Kinesere søger lærerigt legetøj

- Voksende mellemklasse

- Øget fokus på bæredygtig produkt

Trusler:

- Børn leger ikke efter de fylder 6 år.

- Fald i BNP fra 2007

- Kopivarer

- Høj konkurrenceintensistet

LEGO
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LEGOS KONKURRENCESTRATEGI

Hver SBU har en konkurrencestrategi i

LEGO. LEGO organisationer er opdelt efter

funktioner, men med underliggende strategisk

business units. For funktionen ”Market

Managements and Development” er de

underligge SBU’er ”America”, ”Asia &

Pacific”, ”Europe, Middle East & Africa”

som selv udarbejder deres

konkurrencestrategi. Da LEGO er

funktionsopdelt med flere SBU’er under hver

funktion, vurderer jeg, at hver SBU giver

input til formulering af SBU’ens fremtidige

konkurrencestrategi. Konkurrencestrategien

for Kina er fastsat ud fra SBU’en ”Asia &

Pacific”, hvor jeg i min opgave har haft fokus

på det østkinesiske marked.

Baseret på analyse af Legos omgivelser i Kina og LEGOs interne forhold vil jeg analysere og vurdere,

hvilken konkurrencestrategi SBU’en skal følge i branchen for legetøj på det kinesiske marked. For at

kunne analysere den rette konkurrencestrategi for SBU’en, vil jeg gennemgå konkurrenceparametre,

hvor LEGO har en konkurrencemæssig

fordel, og vurdere hvordan disse parametre

bedst passer til en af Porters generiske

konkurrencestrategier.

Konkurrenceomfang

Ved udvælgelse af konkurrencestrategi er

konkurrencens omfang en væsentlig faktor.

LEGO henvender sig til det østlige Kina ved
Tabel 15 Porters generiske konkurrencestrategier - Kopieret fra
plancher fra lektion 5

Tabel 14 Organisatiosstruktur, The LEGO Group Company Profile 2015
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investering af fabrik og nærtliggende distributionscenter i Shanghai, og da dette område af Kina er

kulturelt og teknologisk udviklet72. LEGO henvender sig til en del af det kinesiske marked, men jeg

vurderer, at LEGO stadig henvender sig til hele det østlige Kina, da LEGO sælger deres legetøj gennem

store detailbutikker til en bred målgruppe. Ved analyse af kritiske succesfaktorer har LEGO ikke en

konkurrencemæssig fordel ved produktets pris, hvilket forklarer, hvorfor selskabet ikke er

omkostningsleder på det kinesiske marked.

Konkurrencefordele

En anden væsentlig faktor ved udvælgelse af konkurrencestrategi er vurdering af LEGOs

konkurrencefordele. Ved analyse af LEGOs omgivelser har LEGO en unik konkurrencemæssig fordel

ved produktion af lærerigt legetøj, som analyseret under de kritiske succesfaktorer. Endvidere står

LEGO stærkt i forhold til sine konkurrenter på kvalitet og teknologisk udvikling. På baggrund af

analysen vurderes det, at LEGO skal anvende differentiering som konkurrencestrategi, da LEGO

henvender sig til det østlige kinesiske marked med et unikt produkt.

Differentiering

LEGO skal overbevise forbrugeren om at deres produkt er unikt, for at differentiering kan gøre sig

gældende i forhold til selskabets øvrige konkurrenter. Dette skal gøres ved:

1. Legos lærerige legetøj

Lego skal forsætte med at producere og designe byggekloder, da det er denne produkttype som er unik

og lærerig for Legos kunder. Legos skal holde fast ved at producere denne produktgruppe, selvom

ulempen ved dette er, at selskabet har et smalt sortiment. Det kan diskuteres om en bred produktgruppe

vil give mere værdi til Lego, men jeg vurderer på baggrund af stratetic canvas, at Legos fokus på

byggeklodsen er Legos måde at differentiere sig fra sine konkurrenter.

72 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Kina_og_Mongoliet/Kina_generelt/Kina_%28Geografi%29
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2. Bevare høj kvalitet af Legos produkter

Produktet skal være af høj kvalitet og produceret af gode materialer. Ved at LEGOs pris er højere end

selskabets fire konkurrenter og øvrige kopiprodukter, skal produktet være af så høj en kvalitet, at

forbrugeren føler at de får en ekstra værdi/egenskab ved køb af produktet, frem for en kopivarer. Hvis

LEGO misligholder deres krav til kvalitet, vurderer jeg, at der kan der ske dårlig omtale af produktet.

Modsat god omtale gennem Guanxi, vurderer jeg, at dårligt omtale medvirker til, at LEGOs brandværdi

forværres.

3. Legos design og teknologiske udvikling

Lego skal følge den teknologiske udvikling og opsøge nye teknologiske muligheder at udvikle deres

byggeklodser. Lego skal udvikle flere computerspil, online-spil og applikationer med Lego-figurer og

temaer. På grund af konkurrenceintensiteten er Lego nødsaget til at følge med udviklingen, for at Legos

konkurrenter ikke får et fortrin i deres produktudvikling. Hvis Lego ikke investere i den teknologiske

udvikling, kan Lego ikke følge den kinesiske efterspørgsel efter varer som kun vil være stigende de

næste 3-4 år.

DELKONKLUSION AF LEGOS KONKURRENCESTRATEGI

I forhold til LEGOs funktionsopdelte organisationsdiagram er de underliggende funktioner under

Markedsudvikling, Design mv. SBU’er, som hver udvikler og organiserer deres konkurrencestrategi.

Jeg har analyseret SBU for ”Asia and Pacific” med fokus på det østkinesiske marked.

På baggrund af analyse og vurdering af SBU’ens konkurrencestrategi kan det konkluderes, at LEGO

skal føre konkurrencestrategien differentiering på det kinesiske marked, da LEGO henvender sig til det

østlige Kina og producerer og udvikler et unikt produkt.

Lego skal konkurrere fremadrettet på det kinesiske marked ved at forsætte med at producere og udvikle

lærerigt legetøj. LEGO skal bevare deres høje kvalitet på sine produkter for at differentiere sig fra sine

konkurrenter og sikre god omtale i forbrugernes Guanxi. LEGO skal forsætte med at investere i

teknologisk udvikling herunder særligt computerspil, online-spil og applikationer, som der vil komme

stigende efterspørgsel på fremadrettet i det kinesiske marked. Endvidere skal den teknologiske
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udvikling hos LEGO sikre, at selskabet kan følge med sine konkurrenter, som også løbende udvikler

deres produkter i forhold til seneste teknologi og nyeste film. Ved følgende tre tiltag, vurderer jeg, at

LEGO bedst kan differentiere sig fra sine konkurrenter.

LEGOS VÆKSTSTRATEGI

Idet SBU’en i Kina anvender

konkurrencestrategien differentiering,

har selskabet mulighed for at skille sig

ud fra sine konkurrenter på det

kinesiske marked. Jeg vil i dette afsnit

analysere LEGOs fremtidige

vækstmuligheder på det kinesiske

marked ved at inddrage Ansoff’s

vækststrategier. På baggrund af

tidligere analyser af omgivelser - LEGOs interne forhold og vurderet konkurrencestrategi - vil jeg

analysere, hvilken retning LEGO anvender for virksomhedsvækst på det kinesiske marked.

MARKEDSUDVIKLING

Ved at LEGO valgte at etablere sig på det kinesiske marked, har LEGO anvendt vækststrategien

markedsudvikling, da selskabet bevæger sig ind på et nyt marked med sine eksisterende produkter.

Markedsudviklingen er foretaget for at skabe øget volumen og salg af selskabets produkter. LEGO

skriver i sit regnskab for 2014, at årsagen til deres økonomiske udvikling bl.a. skyldes øget

salgsudvikling i Asien, som underbygger LEGOs formål med markedsudviklingen. LEGOs

internationalisering har givet selskabet mulighed for et øget salg af produkter og lavere omkostninger,

idet produktionen foretages i Kina til lavere timepriser.

LEGO følger internationaliseringsstrategien ”global strategi” ved sin internationalisering til Kina, da

selskabets aktiviteter sker globalt (produktion i Kina, men produktudvikling/budgettering i øvrige

områder i verden og hovedsæde i Billund). Ved produktion af Legoklodser i plastik vurderer jeg, at der

er tale om stordriftsfordele, da der produceres til hele Asien på den nye fabrik i Kina, og da der er en

Tabel 16 Ansoff's vækststrategi kopieret fra plancher fra lektion 6B
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simpel produktion. Ved stordriftsfordele falder omkostningerne pr. produceret enhed, frem til at

medarbejdere og kapacitet bliver overbooket.

MARKEDSPENETRERING

Efter at LEGO har udviklet deres vækststrategi ved at foretage markedsudvikling (internationalisering)

på det kinesiske marked, har LEGO efterfølgende fulgt vækststrategien markedspenetrering (opbyg og

beskyt). LEGO følger vækststrategien markedspenetrering, da LEGO henvender sig til det eksisterende

kinesiske marked med LEGOs eksisterende produkter. LEGOs formål med markedspenetrering er at

øge selskabets markedsandel og salg via øget markedsføring. Jeg vil diskutere, om det er muligt for

Lego at gennemføre følgende tiltag gennem organisk vækst, som jeg vurderer kan påvirke Legos

fremtidige vækst på det kinesiske marked:

1. Øget markedsføring

LEGO skal markedsføres som et kvalitetsprodukt, hvor produktets egenskaber og kreativitet

fremhæves, som er Legos unikke kompetencer. Jeg vurderer at Lego med fordel kan danne workshops

og events som skaber synlighed af Lego, og som giver forældrene mulighed for at se og prøve

produkterne. Dette vil medføre at de kinesiske forældre gennem deres Guanxi kan netværke LEGOs

kvaliteter videre i deres omgangskreds. Positive oplevelser med LEGO produktet vil skabe god omtale

videre i de kinesiske netværk som jeg vurderer at være særdeles troværdige, da kommunikationen sker

mund til mund gennem familie, venner og business relationer. Endvidere skal Lego åbne flere egne

butikker som også vil give yderligere synlighed i gadebilledet.

Det kan diskuteres om omkostningerne ved salg i egne butikker og workshops er for høje i forhold til

hvad det vil gavne Lego i sidste ende i forhold til øget kendskab og salg. Legos vil også skabe

synlighed ved salg af deres produkter i detailbutikker og på selskabets hjemmesider, som jeg vurderer

er en væsentlig billigere distributionskanal end salg i egne butikker. Dog vil Lego ikke på samme måde

gennem salg i detailbutikker skabe samme connection med kunderne og skabe en tillid med kunderne

som følger den kinesiske kultur. Det er også nødvendigt for Lego at få ændret den kinesiske kultur

omkring leg, at komme tættere på kunderne, og få skabt en oplevelse for kunden. Hvis kunden får en

oplevelse ved køb og leg med Legoklodser, vurderer jeg at det er størst sandsynligt at forbrugeren vil

dele oplevelsen i sit Guanxi og medvirke til at ændret kultur til leg for børn over 6 år.
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2. Prisreduktion på LEGOs produkter

Det kan være en fordel for LEGO at reducere priserne på deres produkter i Kina for at skabe en bedre

konkurrencemæssig fordel og for at skabe øget vækst. LEGO har lav konkurrencefordel ved

prisfastsætning i forhold til selskabets fire største konkurrenter, hvilket er analyseret under kritiske

succeskriterier. Ved at Lego sænker sine priser på sine produkter, vil dette medfører til øget salg hvis

det kinesiske marked er priselastisk.

Priselasticitet i Kina

For at vurdere, om en prisreduktion i Kina kan give øget salg af selskabets varer, vil jeg starte med at

vurdere, om LEGOs produkter er elastiske i Kina. Priselasticitet er en beregning af styrken i

efterspørgslens reaktion på prisændringer. Priselasticitet defineres som den procentvise ændring i den

efterspurgte mængde, der forårsages af en prisændring på 1%. Hvis efterspørgslen stiger ved en

prisnedsættelse med mere end +1 siges efterspørgslen at være elastisk, og er den mindre end +1, er den

uelastisk.73

Jeg vurderer, at de forhold som afgør om LEGOs produkter på det kinesiske marked er elastiske er

varens type, efterspørgsel, indkomst og udbud i markedet. LEGOs produkter er legetøj, der ikke er en

nødvendig vare som fx fødevarer, benzin og tøj. Da legetøj ikke er en nødvendig vare, er den

tilsvarende mere priselastisk, da forbrugeren vil indkøbe varen, hvis varen bliver billigere, når

forbrugeren ikke har betydeligt behov for at købe varen. Modsat ville forbrugeren stadig købe benzin,

hvis prisen steg med fx 1 krone, da benzin er en nødvendig vare for at køre en bil.

Efterspørgslen efter LEGOs produkter afgøres af, hvor attraktive varerne er på markedet. LEGO

differentierer sine produkter fra sine konkurrenter ved at tilbyde lærerigt legetøj i højt kvalitet.

Produkterne udvikles løbende, og LEGOs produktserier er designet efter licensaftaler med kendte film

og figurer. Gennem LEGOs markedsføring og design bliver LEGOs produkter og brand gjort attraktive

på markedet.

73 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Forbrug/priselasticitet



61

Udbuddet på markedet er stort med mange udbydere, der hovedsageligt anvender differentiering som

konkurrencestrategi. Gennem LEGOs differentiering, kan LEGO skille sig ud fra markedet, og skabe et

unikt produkt. LEGO skal bevare sin kvalitet, så forvekslingen mellem LEGOs byggeklodser og andre

ikke bliver større.

Den sidste faktor, som er afgørende for at vurdere, om LEGOs produkter på det kinesiske marked er

priselastiske, er forbrugerens indkomst. Kinas mellemklasse er voksende, men indkomst pr. indbygger

forudsættes stadig at være lavere, end hvad der er kendetegnet som mellemklassen i USA og Europa.

Det er tidligere analyseret, at Kinas forbrug er voksende, men at denne udvikling sker langsomt over

tid. Da forbrugerne i Kina stadig er prisbevidste, fordi landets økonomiske udvikling og stigende

indkomst er sket inden for de seneste 10 år, vurderer jeg, at forbrugerne vil reagere på en prisreduktion

af LEGOs produkter. Landets omfang af kopiprodukter er et kritisk problem for kvalitetsprodukter i

Kina, hvilket også understreger, at Kinas forbrugere er prisbevidste, da der er et marked for disse

billigere udgaver af byggeklodser med en lavere kvalitet end LEGOs. Hvis Kinas forbrugere

udelukkende købte kvalitetsprodukter og mærkevarer, ville markedet for kopiprodukterne minimeres

eller forsvinde helt. På baggrund af ovenstående analyse vurderer jeg, at LEGOs produkter på det

kinesiske marked er priselastiske, hvorfor en prisreduktion af LEGOs produkter er en fordelagtig

mulighed.

Mulighed for prisreduktion i Kina

For at LEGO kan få størst mulig effekt af prisreduktionen, vil jeg nu vurdere, om følgende fire forhold

er gældende for Lego:

1. Monopol

2. Differentiering

3. Adskillelse af markeder

4. Forskellig efterspørgsel
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1. Monopol

For at en prisreduktion skal have størst mulig effekt, skal der være et vist element af monopol, så

LEGO selv kan fastsætte prisen. LEGO har ikke monopol på det kinesiske marked, da der er mange

udbydere på markedet, som tidligere analyseret under Porters 5 forces.

Dog har LEGO en konkurrencemæssig fordel ved produktion af byggeklodser af høj kvalitet modsat

andre producenter af konstruktionslegetøj i Kina. Ifølge oversigten over markedsandele i Kina (bilag

1), har LEGO en markedsandel på 2 %, hvor selskabets største konkurrenter ved konstruktionslegetøj

er producenten Mega Blocks og de lokale mærker Cogo og Banbao som er klassificeret under

gruppen ”Others” med en markedsdel på under 0,4 %.

Konstruktionslegetøj udgør ca. 2,5 % af det samlede marked. Ser man isoleret på markedet for

konstruktionslegetøj, har LEGO en markedsandel på 80 %. LEGO er tættere på at have monopol på

markedet for konstruktionslegetøj. Af bilag 8, hvor det fremgår, at LEGOs vækst ved salg af

konstruktionslegetøj er steget med 20 % fra 2012 til 2013 i forhold til branchen totalt. Dette

underbygger min vurdering af, at LEGO er tættere på monopol på dette marked. Det er væsentligt at

afgøre, om markedet for konstruktionslegetøj kan ses som et centralt marked i forhold til markedet for

legetøj. Børn efterspørger legetøj, fordi de har et behov for at lege og slippe fantasien løs. Hvis barnet

blot ønsker et legetøj, men ikke foretrækker Legoklodser frem for fx Barbiedukker, er det ikke muligt

at se markedet for konstruktionslegetøj for sig. Modsat har selskaberne gennem differentiering skabt

adskillelse og produktpræferencer hos kunderne, som tidligere analyseret under Porters 5 forces og

Kritiske succesfaktorer. Jeg vurderer, at LEGOs produkter er unikke og særlige nok, til at LEGO selv

kan fastsætte prisen, og at kunderne ville reagere på en prisreduktion, da der i branchen ikke er

konkurrenter, som producerer samme høje kvalitet til samme høje pris.

2. Differentiering

Det skal være muligt at identificere og adskille de forskellige udbydere fra hinanden, for at

prisreduktion vil skabe effekt. Hvis der ikke skabes differentiering, vil forbrugeren ikke blive påvirket

af LEGOs prisreduktion, da forbrugeren i stedet ville købe et billigere alternativ, når der ikke er skabt
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en forskel mellem produkterne. Ved LEGOs differentiering har selskabet adskilt sig fra sine

konkurrenter for legetøj og på markedet for konstruktionslegetøj, som beskrevet tidligere.

3. Adskillelse af markeder

Det tredje element, for at prisreduktionen skal have størst mulig effekt, er at der ikke må være muligt at

overføre varer fra et delmarked til et andet. En prisreduktion vil påvirke det kinesiske marked, som er

et delmarked for LEGO, idet landegrænserne adskiller markedet fra øvrige lande og markeder. Det er

dog muligt gennem diverse hjemmesider at indkøbe billigere varer fra Kina, hvilket medfører at

adskillelsen mellem markederne minimeres.

Jeg har for en tilfældigt udvalgt pakke

Legoklodser i temaet LEGO City med nr.

60047 kontrolleret, hvor meget denne

pakke Legoklodser koster i henholdsvis

Kina og i Danmark. På Toy R US i Kina

koster denne pakke Legoklodser 999

Yuan (se tabel 17), som svarer til 1.077 DKK

pr. 05.05.2015 ifølge valutakurser.dk74. Samme

varer koster på Toys R Us i Danmark 849 DKK

(se tabel 18).

Årssagen til, at den udvalgte pakke Legoklodser

i Kina er dyrere end i Danmark, skyldes

udvikling af den kinesiske valuta i forhold til euroen. Den kinesiske Yuan har siden 01.01.2014

udviklet sig fra kurs 90 til 107 pr. 04.05.2015, som svarer til en ændring på 16 %. Euroen har i samme

periode været mere stabil, men med begrænset vækst. Euroen er steget og har siden 01.01.2014

udviklet sig fra kurs 746,1 til 746,5 pr. 04.05.2015, som svarer til en ændring på 0,05 %.

74 http://www.valutakurser.dk/

Tabel 1710 - http://www.toysrus.com.cn/product/s29988.html

Tabel 18 - http://www.toysrus.dk/brands/LEGO/LEGO-city-60047-
politistation?id=898142&vid=155439
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Udviklingen i valutakurser har ikke øvrig påvirkning på LEGOs salg i Kina, da LEGO selv producerer

i Kina, og derfor ikke skal omregne valuta ved salg direkte i Kina.

Told

I Danmark er der indført told på varer, som importeres til Danmark fra lande uden for Europa, for at

minierne Danmarks import, og for at Europa stadig kan konkurrere på konkurrencedygtige priser. Jeg

vil nedenfor beregne, hvor mange penge det koster at få leveret Legoklodserne hjem til Danmark.

Ordrepris i Kina er 1.077 kr. Der er

ikke muligt på Toys R Us’

hjemmeside at fremfinde, hvad

fragtomkostninger ved forsendelse

uden for Kina vil være. Det koster 0

kr. i fragt at få leveret varer inden for

Kinas grænser, hvorfor jeg har ladet

feltet for fragt stå tomt. Moms under

feltet ”told og moms” beregnes ud

fra ordrepris og fragt total ganget

med 25 %. Der betales først told af
Tabel 21 - Beregning af told og moms. Kilde: http://www.toldpriser.dk/toldberegner

Tabel 19 - Ændring i kurser i CNY. Kilde:
http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=23305
8

Tabel 20 - Ændring i kurser i EUR. Kilde:
http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=23305
8



65

varer, hvis ordreprisen eksklusiv fragt overstiger 1.150 DKK75. Gebyr fra Post Danmark er uændret ved

ændring af fragtomkostninger.

På baggrund af toldberegneren skal en forbruger i Danmark betale yderligere 429,25 kr. for at få

importeret varen fra Kina til Danmark plus evt. fragt. Det er derfor ikke rentabelt at importere varer fx

til Danmark fra Kina, hvilket sikrer en adskillelse i markederne.

Det er påset, at samme varer på ToysRus.com (USA) koster 803,15 kr.,76 hvorfor det heller ikke er

rentabelt at importere varer fra Kina til USA før beregning af fragt mv.

Ved analyse af adskillelse af markeder med et priseksempel mellem Kina og Danmark vurderer jeg, at

det er muligt for LEGO at adskille det kinesiske marked, fra fx Europa og USA som LEGO opererer

på.

4. Forskellig efterspørgsel

Det fjerde og sidste element, for at prisreduktionen skal have størst mulig effekt, er at de forskellige

grupper af købere skal have forskellig efterspørgsel. På baggrund af analysen af den kinesiske

økonomi, er den kinesiske mellemklasse voksende, hvor jeg har vurderet at købekraften fra

forbrugerens i Kina er lavere end fx USA og Europa. Det vurderes derfor, at det kinesiske marked

efterspøger samme varer, men er mere prisfølsomme end de øvrige markeder. Som beskrevet under

adskillelse af markeder, er det ikke rentabelt at importere varer fra Kina til Europa eller USA hvorfor

efterspørgslen efter importvarer minimeres.

På baggrund af analysen, vurderes det, at det kan være en fordel for LEGO at sænke prisen på deres

produkter i Kina, da forbrugerne på det kinesiske marked er priselastiske over for LEGOs produkter.

Det er muligt for at LEGO at reducere prisen på det kinesiske marked, da LEGO har mulighed for selv

at prisfastsætte deres produkter, på baggrund af selskabets differentiering og markedsandel. Det er

75 http://www.toldpriser.dk/toldregler

76 http://www.toysrus.com/product/index.jsp?productId=30639616&cp=2255956.2273442.2255962.3696486.3686910&pare

ntPage=family
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muligt for LEGO at adskille det kinesiske markedet fra de øvrige markeder på grund af landegrænser,

told og forskellige efterspørgsler.

LEGOs prisreduktion

For at vurdere, hvad LEGOs produkter kan nedsættes til, har jeg sammenholdt LEGOs priser på

byggeklodser med selskabets konkurrenter af byggeklodser. Nedenstående priser er fundet på

ToysRus.cn og andre salgssider på det kinesiske marked. Jf. priseksempler nedenfor:

LEGO: Mellemstor pakke LEGO city til ca. 300 Yuan

Mega Blocks: Mellemstor pakke med Barbie byggeklodser til ca. 150 Yuan

Cogo: Mellemstor pakke med byggeklodser til ca. 180 Yuan

Banbao: Mellemstor pakke med byggeklodser til ca. 178 Yuan

LEGO sælger på nuværende tidspunkt deres produkter på det kinesiske marked til en pris, som er ca.

50 % højere end deres konkurrenter der producerer byggeklodser. Et muligt tiltag til at udnytte

forbrugernes priselasticitet kan være at sænke den gennemsnitlige pris med 17 %, som ved ovenstående

eksempel vil være en prisreduktion fra 300 Yuan til 250 Yuan.

Jf. illustration til højre, fremgår det, at

prisreduktion fra 300 Yuan til 250 Yuan vil

medføre en øget mængde af solgte enheder. Det

har ikke været muligt at måle, hvor mange solgte

enheder prisreduktionen vil medføre, men blot at

mængden vil stige på grund af den høje

priselasticitet. Prisen ved dette eksempel skal ikke

sænkes til en lavere pris end 250 Yuan, da

priserne mellem LEGO og Cogo vil blive for

sammenlignelige, hvilket vil skabe tvivl om

LEGOs kvaltiet og egenskaber. Ved at LEGO og

Cogo producerer samme type legetøj, hvor prisen er på niveau med hinanden, men hvor kvalitet og

Tabel 22 - Redigeret model fra Wikipedia -
http://da.wikipedia.org/wiki/Elasticitet_(%C3%B8konomi)#/medi
a/File:Elasticitetforefter.JPG
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produktudvikling er væsentlig forskellig, skabes et mismatch i forhold til produktets fremstilling og

brandværdi. I forhold til LEGOs øvrige konkurrenter i branchen for legetøj i Kina vil LEGO få en

bedre konkurrencemæssig fordel prismæssigt, da LEGO vil sælge billigere produkter i forhold til

konkurrenten Hasbro. De øvrige konkurrenter Mattel, Bandai og Tomy vil stadig producere til en

lavere pris, som er vurderet rimeligt, da LEGOs konkurrencemæssige fordele og kernekompetencer er

kvalitet, lærerigt legetøj og produktudvikling frem for en lav pris. Ved at LEGO sænker sin pris til 250

Yuan ved dette eksempel, har LEGO stadig den højeste pris på markedet for byggeklodser, hvorfor

forbrugeren stadig vil give en højere pris for LEGO for at få den høje kvaltiet og værdi, som produktet

medfører.

Markedsføringsstrategien af prisreduktionen kan ske af én omgang eller af flere mindre omgange over

fx 3 år, ud fra hvad der giver den højeste indtjening hos LEGO. Ved at lave en prisreduktion af én

omgang fra 300 til 250 Yuan, vil reaktionen fra forbrugeren være stor på grund af priselasticiteten.

Modsat vil flere minde prisreduktioner ofte medføre opmærksomhed omkring prisreduktionen, men

med en lavere reaktionsevne. Ved flere præcise oplysninger om udvikling af mængden kunne det være

muligt at lave sådan en beregning. Da dette ikke har været muligt at forudse, vil jeg blot gøre

opmærksom på, at prisreduktionen kan ske på flere forskellige måder, ud fra hvad der er mest rentabelt.

Jeg gør opmærksom på at ovenstående prisberegning alene er et eksempel, men at prisreduktionen på

LEGOs øvrige produkter også bør reduceres med samme andel (17 %).

Indtjening

LEGOs lavere indtjeningsgrad ved prisreduktionen skal dækkes ved selskabets lavere produktions- og

distributionsomkostninger, som LEGO minimerer ved investering i ny fabrik i Kina. Endvidere vil den

øgede salgsvolumen ved prisreduktionen afdække selskabets ”tab” ved at fastsætte en lavere pris. Det

har ikke været muligt at beregne, hvor meget mersalg prisreduktionen på 50 Yuan vil medføre i øget

salg, men på baggrund af analysen af den høje priselasticitet og markedsanalyse vurderer jeg, at LEGO

kan skabe økonomisk vækst ved en prisreduktion.
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Diskussion af prisnedsættelsen

Ved analyse af prisreduktionen kan det være en fordel for LEGO at reducere deres priser. Det kan dog

diskuteres om prisreduktionen vil skade LEGOs brandværdi, da der vil være et mindre pris-gab mellem

LEGOs byggeklodser og de andre udbydere at byggeklodser. Endvidere er der usikkerhed i

vurderingen af, hvor meget Lego kan tjene ved deres prisreduktion, da det på baggrund af tilgængelige

oplysninger ikke har været muligt at sandsynliggøre, hvad en prisreduktion på 17 % vil medføre af øget

salg. Dog har jeg ved analysen af prisreduktionen, taget højde for LEGOs brandværdi, ved ikke at

anbefale LEGO at sænke prisen til lavere en 17 %; dette for at sikre en vis afstand til deres nærmeste

konkurrent af byggeklodser. Endvidere vil LEGO tjene deres prisreduktion ind ved øget salg og ved

besparelser på produktion og distribution i Kina.

PRODUKTUDVIKLING

LEGO anvender vækststrategien markedspenetrering kombineret med vækststrategien

produktudvikling. Selskabet følger også vækststrategien produktudvikling, da LEGO henvender sig til

det eksisterende kinesiske marked med nye produkter. Produktudvikling bidrager til LEGOs fremtidige

vækst, da 60 % af LEGOs salg er salg af nye produkter og temaer77. LEGO udvikler deres produkter ud

fra nuværende ressourcer og kompetencer med afsæt i nye licensaftaler eller nye udgaver af produkter

(fx produktudvikler LEGO en politistation og produktudvikler efterfølgende en brandstation).

Selskabets produktion, organisation og teknologisk udvikling i værdikæden støtter op om

vækststrategien produktudvikling, da udvikling af ideer sker efter den teknologiske udvikling, som

gennem selskabets funktionsopdelte organisation fordeles ud til SBU-niveauerne.

LEGOs udvikling af produkter er nødvendigt for at følge med konkurrencen i markedet. LEGOs

produktportefølje er dyb ved produktion og videreudvikling af byggeklodser. LEGOs produktgruppe er

smal sammenholdt med selskabets konkurrenter, da selskabet alene producerer Legoklodser,

computerspil/applikationer og film. Det er beskrevet i en artikel fra Politikken, at LEGO ikke er

udviklet nok til den teknologiske udvikling i Kina (Asien)78. LEGO skal fremadrettet fokusere på at

77 Påset i ledelsesberetning for Legos årsregnskab 2014

78http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked
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produktudvikle computerspil til alle selskabets produktserier og udvide deres salg af applikationer. Det

vil være en fordel for LEGO er at udvide deres applikationer med større spil som en form for

computerspil, der kan spilles på børns tablets og smartphones. LEGO udbyder større applikationer på

Appstore, men af begrænset omfang i forhold til selskabets øvrige applikationer. Selskabets øvrige

applikationer vedrører mindre spil og temaer med få funktioner, for at LEGO kan sælge disse til 0 kr.

LEGO skal fokusere på teknologisk udvikling og nye teknologise opfindelser/forbedringer af

spillekonsoller, som LEGO kan udnytte i deres produktsortiment.

Samarbejde med konkurrenter

LEGO skaber en konkurrencemæssig fordel ved design af produkter med licensrettigheder fra fx

Disney. Disney er en konkurrent til LEGO i branchen for legetøj i Kina, og Disney har en

markedsandel på 1,4 % (bilag 1). Jeg vurderer at LEGO har udviklet et samarbejde med konkurrenten

Disney for at begge parter kan få en konkurrencemæssig fordel og øget salg ved udvikling af produkter.

60 % af LEGOs omsætning sker ved salg af nyudviklede varer fra de nyeste karakterer fra film og

bøger79. LEGOs fordel ved aftalen er, er de får adgang til at produktudvikle deres produkter fra de

kendte Disney film. Disneys fordel ved samarbejdet er, at de kan skabe mersalg af de karakterer, som

selskabet har designet, gennem en licensaftale. Jeg vurderer at Disney har ikke de nødvendige

ressourcer og kompetencer til selv at produktudvikle og producere legetøj til deres film, hvorfor Disney

i stedet opretter licensaftaler med LEGO og andre legetøjsproducenter. Samarbejdet fungerer effektivt

mellem de to udbydere, da begge parter får en konkurrencemæssig fordel ved produktudvikling som

medfører øget salg.

Kopivarer

Risikoen ved produktudviklingen er, at de nydesignede produkter efter kort tid vil blive kopieret af

andre konkurrenter i et vis omfang (enten ren kopi som Cogo, eller anvendelse af samme temaer blandt

konkurrenterne som fx Star Wars hos Bandai).

79 Fremgår af ledelsesberetning i Legos årsregnskab 2014
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Som beskrevet under værdikæden har LEGO en særskilt afdeling, der opretter patenter og overvåger

kopier af LEGOs produkter. LEGOs omkostninger til produktudvikling er høje80, hvorfor LEGO

ønsker at have eneret på deres design for at sikre den højst mulige indtjening.

De kinesiske regler og overholdelse heraf vedrørende kopiering af varemærker eller krænkelser er lave

i forhold til de regler, vi kender i Danmark. Registrering af varemærker og design sker efter ”først til

mølle” princippet, og hvor der samtidig skal registers pant i undergrupper. Det er ikke alene nok at

have rettidighederne til LEGO-designet, da du også skal sikre dig rettigheder til både byggeklodsen,

film, computerspil og andre undergrupper. I princippet kunne en konkurrent oprette patent på

Legoklodsen, inden LEGO markedsudviklede deres forretning til Kina. Dette er dog ikke vurderet at

være tilfældet for LEGO.81 Bødeniveauet for varemærkekrænkelser i Kina har hidtil ligget på et lavt

niveau. Med en lovændring i 2014 bliver det muligt for varemærkemyndighederne at udstede bøder,

der svarer op til fem gange den profit, varemærkekrænkeren har opnået. ”Bødeniveauet er dog stadig

så lavt, og fortjenesten så stor, at det rent faktisk kan ”betale sig” at være varemærkepirat.” 82

LEGO skal fortsat investere tid og midler i at minimer piratkopiering af LEGOs produkter ved

oprettelse af patenter og ved at anklage udbydere af kopivarer til varemærkemyndighederne i tilfælde

af kopiering af LEGOs design. LEGOs produkter og design er dog af væsentlig højere kvalitet end

kopiprodukterne, som medfører, at LEGO stadig kan differentiere sig fra kopiprodukterne, som gør at

forbrugerne stadig vil efterspørge LEGOs produkter for den højere kvalitet.

80 Påset i regnskabet 2014 for LEGO – LEGO har i 2014 brugt 437 millioner på ”research og development”, som svarer til 4

% af LEGOs andre eksterne omkostninger i alt

81 Efter søgning af artikler som omhandler dette emne.

82 http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE6863278/+Nye+love+mod+varem%C3%A6rkepirater+i+Kina/
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MODTRÆK FRA KONKURRENTERNE

Jeg har for to væsentlige tiltag i Legos vækststrategi - produktudvikling og prisreduktion- analyseret

konkurrenternes træk og modtræk.

LEGOs handlinger Mattel Hasbro Bandai Tomy Cogo &

Banbao

Produktudvikling af en

ny produktserie

LEGO sænker prisen på

deres varer

Tabel 23 - Egen tilvirkning. Konkurrenternes modtræk ved LEGOs aktioner

Produktudvikling af en ny produktserie i LEGO

LEGO har licensaftaler med Disney, hvor LEGO gør brug af figurer og historier fra Batman og Star

Wars, men konkurrenterne Hasbro og Bandai har også udviklet produkter med samme filmtemaer. I

forhold til LEGO produktion af LEGO Friends med underliggende temaer som Disney Princess, har

Mattel også produceret barbiedukker og lignende fra de populære Disney prinsesser. Det fremgår ikke

af min undersøgelse, hvilken udbyder der er ledende for produktudvikling og får produceret deres

produktserie først, men det fremgår tydeligt, at udbyderne i samme grad produktudvikler med

licensaftaler fra fx Disney og har samme produktserier i forskellige typer legetøj. Det vurderes derfor,

at konkurrenternes modtræk på LEGOs produktudvikling er høj, hvorfor selskaberne har fået en pil op

ud for dette felt.

Tomy produktudvikler også deres produkter løbende, men med andre licensaftaler end de fire øvrige

producenter. Tomy har licensaftaler md fx Pokémon og John Deere, som de øvrige konkurrenter ikke

har licensaftaler med. Jeg vurderer derfor ikke, at Tomy vil reagere væsentligt ved LEGOs

produktudvikling, da disse to udbydere ikke anvender samme leverandører. Tomy har fået en neutral

pil ud fra LEGOs produktudvikling.
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Jeg vurderer at mærkerne Cogo og Bandai, som har klassificeret som kopivarer af Lego og Bandai på

grund af produkternes udseende, navn og pris, ikke ville reagere væsentligt på Legos produktudvikling.

Jeg vurderer at formålet med de to udbydere er at producere en billige versioner af Lego og Bandais

produkter. På baggrund af de to udbyderens markedsandel og lave priser vurderer jeg, at udbyderne i

stedet for at investere i teknologisk udvikling alene kopiere Legos allerede eksisterende produkter.

Jeg kan konkludere, at LEGO skal være opmærksom på, at udvikling af produkter er LEGOs

væsentlige indtjeningskilde, men at konkurrenterne foretager modtræk ved produktion ud fra samme

eller andre licensaftaler. LEGO skal bevare tempoet for produktudvikling for ikke at produktudvikle for

sent i forhold til sine konkurrenter, som påvirker selskabets indtjening.

LEGO sænker prisen på deres varer

Jeg vurderer, at Mattel vil sænke deres priser på det kinesiske marked, hvis LEGO sænker deres priser,

da Mattel har opkøbt brandet Mega Blocks, som kan forveksles med Legoklodser. Mega Blocks er et

billigere produkt end LEGO, hvorfor prisen for Mega Blocks bør sænkes, hvis Mega Blocks stadig skal

have en konkurrencemæssig fordel, da LEGOs produkter er af en højere kvalitet end Mega Blocks.

Jeg vurderer, at Tomy også vil sænke deres priser, hvis LEGO sænker deres priser, da Tomys

konkurrencemæssige fordel er deres pris. Hvis denne konkurrencefordel minimeres, har Tomy

begrænset kompetencer at differentiere sig ved, hvilket gør at Tomy ikke kan udskille sig fra branchen

og skabe vækst. Jeg har derfor placeret en nedadgående pil ud for Tomy.

Da kopiprodukterne Cogo og Banbao sælger billigere produkter end Lego, vurderer jeg at de to

udbydere vil sænke deres priser, hvis det er muligt for selskaberne på baggrund af deres øvrige

omkostninger. Jeg vurderer Cogo og Banbao sælger legetøj hvis prisen har en betydelig faktor frem for

kvalitet og udvikling, hvorfor de sandsynligvis vil reducere deres priser. Jeg vurderer dog at priserne

alene vil sænkes med på procent, da priserne på deres produkter i forvejen er lave, hvis selskaberne

skal have en indtjening ved salg af deres produkter.

Jeg vurderer, at Hasbro og Bandai ikke ville reagere på LEGOs prisreduktion eller foretage et modtræk,

da disse udbydere producerer og sælger andre produkter end byggeklodser, og derfor forsat kan bevare

deres differentiering med deres unikke produkter. Jeg kan konkludere, at en prisreduktion af LEGOs
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varer vil medføre at Mattel og Tomy vil sænke deres priser, hvorfor det ikke vil give en

konkurrencemæssig effekt, da LEGO derfor stadig vil være et dyrere produkt, som nu får en lavere

bruttomargin på grund af den lave pris. Dog kan LEGO stadig skabe en indkomstmæssig fordel ved, at

Hasbro og Bandai ikke følger med i pris, hvorfor markedet er delvist åben for en mulig prisreduktion.

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at konkurrenceintensiteten er høj blandt de

fem udbydere, hvor udbyderne hovedsageligt følger LEGOs træk med et modtræk, som skaber

forhindringer ved LEGOs differentiering. LEGO skal være opmærksom på konstant produktudvikling

og oprettelse af licensaftaler. Lego skal ved deres prisreduktion forberede sig på at deres konkurrenter

som med allerede konkurrencedygtige priser, vil sænke deres priser yderligere, jeg vurderer kan

minimere Legos effekt af prisreduktionen.

DELKONKLUSION VÆKSTSTRATEGI

På baggrund af ovenstående analyse af LEGOs vækststrategi kan det konkluderes, at LEGO historisk

har fulgt vækststrategierne markedsudvikling, markedspenetrering og produktudvikling på det

kinesiske marked.

For at LEGO fremvover kan vokse på det kinesiske marked gennem organisk vækst, skal LEGO

foretage følgende tiltag:

1. Øget markedsføring

2. Prisreduktion på deres produkter

3. Produktudvikling efter den nyeste teknologi

Øget markedsføring:

LEGO skal udvide deres markedsføring gennem forbrugernes Guanxi. Jeg vurderer, at dette gøres mest

effektivt ved at danne workshops og åbne flere selvejede butikker, hvor LEGO får skabt en positiv

oplevelse for forbrugeren.
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Prisreduktion på LEGOs produkter

Endvidere vil det være rentabelt for LEGO at reducere deres priser på deres produkter, da branchen for

legetøj på det kinesiske marked er priselastisk. LEGO skaber en økonomisk effekt ved en prisreduktion

da:

- LEGO er tæt på monopol på markedet for konstruktionslegetøj alene

- LEGO differentierer sig i forhold til sine konkurrenter

- det ikke er rentabelt at importere LEGOs produkter fra Kina til fx Europa eller USA

- der er forskellig efterspørgsel på markederne

LEGO skal reducere prisen på deres varer gennemsnitlig med 17 %, så LEGO udnytter priselasticiteten

i markedet, men stadig er en prisklasse over den nærmeste konkurrent Cogo, som sælger de næst

dyreste byggeklodser i branchen. LEGOs prisreduktion tjenes ind ved øget salg og ved selskabets

besparelser på produktion og levering i Kina. Dog skal Lego være opmærksom på, at deres nærmeste

konkurrenter som sælger legetøj til en lav pris, vil reagere på LEGOs prisreduktion ved at reducere

deres priser. Dog vurderer jeg at prisreduktionen for LEGOs konkurrenter af byggekloder vil være lav,

da selskaberne i forvejen har fastsat en lav pris for at skabe indtjening.

Produktudvikling efter den nyeste teknologi

LEGO skal gennem deres produktudvikling skabe øget salg af nye produkter. LEGO skal fremadrettet

fokusere på udvikling af teknologisk legetøj som større applikationer og computerspil, for at kunne

følge med den teknologiske udvikling og efterspørgsel. Risikoen for kopiering af LEGOs varer er

betydelig i Kina på baggrund af landet lovgivning og håndhævning heraf. LEGO er dog nødsaget til at

fortsætte deres produktudvikling for at følge med sine konkurrenter og efterspørgsel, og i stedet

gennem sin juridiske afdeling overvåge kopiprodukter og anmeldelse heraf til

varemærkemyndighederne i Kina.

Konkurrenceintensiteten på det kinesiske marked for legetøj er høj, og jeg har analyseret, at

konkurrenter vil reagere på LEGOs udvikling af produkter med at foretage et modtræk ved også at

produktudvikle deres produkter ud fra samme eller lignende licensaftaler fra filmselskaber.
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EVALUERING AF STRATEGIER

Det er relevant for LEGO at evaluere deres strategiske beslutninger løbende for at sikre, at deres

fastsatte mål og budgetter opnås. Endvidere er det relevant for LEGO at undersøge årsagen til

selskabets indtjening, hvornår indtjening opnås, og hvilket hensyn LEGO skal evaluere ud fra. For at

evaluere LEGOs vækst- og konkurrencestrategi vil jeg tage udgangspunkt i nedenstående tre forhold:

1. Suitability (egnethed)

2. Acceptability (acceptable)

3. Feasibility (gennemførbarhed)

Suitability

Suitability omhandler LEGOs egenskab til at tilpasse strategi til selskabets omgivelser, ressourcer og

kompetencer. Som det er analyseret gennem opgaven, er det vurderet, at selskabets konkurrencestrategi

differentiering er tilpasset selskabets værdikæde (ressourcer og kompetencer) og omverden. Endvidere

er LEGOs vækststrategi fastsat ud fra de oplistede muligheder og trusler, som er er opsummeret i

SWOT analysen. Det er på baggrund af opgavens analyser og delkonklusioner vurderet, at selskabets

konkurrence- og vækststrategi er ”suitable”.

Acceptability

Acceptability omhandler, hvorvidt den valgte strategi accepteres, ved at strategien lever op til

interessenternes forventninger. For at vurdere om LEGOs strategi er acceptabel vil jeg analysere:

- Risiko og afkast af investeringer (strategien)

- Interessenter og magt

Risiko og afkast af investeringer (strategien)

LEGO har ifølge regnskabet 2014 investeret 3.115 mio. kr. i materielle anlægsaktiver jf. anlægsnote 13

i regnskabet. Årets tilgang vedrører køb og forbedringer af fabrikker, maskiner og øvrigt udstyr. Det

fremgår af selskabets ledelsesberetning at følgende investeringer er foretaget i 2014 for LEGO:
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 Ny fabrik i Nyíregyháza, Ungarn, som erstatning for den eksisterende fabrik i samme by.

 Ny fabrik i Jiaxing, Kina, der udelukkende skal levere til det asiatiske marked. Byggeriet er

startet i 2014 og fabrikken forventes at begynde produktionen i 2015 og være fuldt indkørt i

2017.

 En udbygning af pakkeriet på fabrikken i Monterrey, Mexico.

 LEGO House – et 12.000 m2 stort oplevelsescenter i Billund, Danmark

 Ny produktionshal på LEGO-fabrikken i Kladno, Tjekkiet.

 Betydelige investeringer i opgradering af udstyret i støberiet i Billund, Danmark.

 Nye salgskontorer i Brasilien, Tyrkiet og Malaysia.83

De samlede investeringer er foretaget i 2014 (år 0 kr.) på 3.115 mio. kr., men på grund af selskabets

overskud i 2014 på 7.025 mio. kr. er selskabets investeringer allerede tjent ind samme år.

Tabel 2411 - Evaluering - Egen tilvirkning

Jeg har for 2015 vurderet, at årets resultat bliver ca. 10.000 mio. kr. på baggrund af selskabets

forventninger til to cifret vækst i USA og Kina84, og yderligere vækst i selskabets øvrige lande.

83http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked

84 Læst i LEGOs ledelsesberetning for regnskabet 2014
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Endvidere er omsætningen i Kina fra 2013 til 2014 vokset med 50 %85, som jeg forventer fortsætter i

2015 på baggrund af selskabets konkurrence- og vækststrategi i Kina. Jeg har taget indkomst i 2015

med i oversigten over tilbagebetalingstid af strategien for at vise, at selskabets indtjening fortsætter

fremadrettet, hvorfor det er sikkert, at selskabets investeringer allerede er tjent ind i 2014. Selskabet

forventer ikke samme form for investeringer de næste år.86 Det har ikke været muligt at evaluere på

LEGOs fabrik i Kina alene, da det ikke fremgår af LEGOs regnskab, hvad investeringen i Kina alene

har kostet i 2014. Endvidere har LEGO ikke markedsopdelt deres omsætning eller Cash flow, hvorfor

det ikke er muligt at se, hvor meget indtjening, der kommer fra Kina. Analysen ville have været

relevant, da fabrikken i Kina skal stå for 80 % af selskabets produktion, hvor

indtjeningen/tilbagebetalingen skal komme alene fra det kinesiske marked. Da LEGOs samlede

investeringer globalt allerede er indtjent samme år / efter et år, giver det overbevisning om, at

tilbagebetalingen for den kinesiske fabrik endvidere også er indbetalt inden for en kort periode på 1-2

år.

Som analyseret under LEGOs regnskabsanalyse har selskabet en stærk likviditet og soliditet

sammenholdt med selskabets konkurrenter. LEGOs risiko ved at foretage deres investeringer i

fabrikker og forbedringer af udstyr er derfor lav på grund af selskabets soliditet. Endvidere har

selskabets størrelse, erfaring og brandværdi skabt en sikkerhed i branchen i forhold til selskabets

konkurrenter, nye udbydere og økonomi.

Interessenter og magt

Det er relevant at diskutere, hvilke interessenter LEGO har, og hvilket synspunkt som interessenter har

som udgangspunkt ved evaluering af LEGOs strategi og resultater. Endvidere vil jeg vurderer, hvor stor

en magt hver interessant har i forhold til LEGOs udvikling. Jeg har nedenfor opgjort LEGOs

interessenter i grupperne minimal effort, keep informed, keep satisfied og key players:

85http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked

86http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/LEGO-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked
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Minimal effort

Den kinesiske regering har jeg placeret

under kategorien minimal effort, da

regeringen i Kina har begrænset interesse i

LEGO, idet Kina investerer i andre

produktporteføljer som maskiner og

teknologi, for at få den kinesiske BNP til

at stige. Regeringen er dog interesseret i at

skabe arbejdspladser i Kina for at øge

velstanden i landet. Regeringen har

begrænset power på baggrund af

regeringens interesse, men har mulighed

for at øge afgifter på plastik eller fx

forhøje timelønnen for de kinesiske ansatte, hvilket kan påvirke LEGOs produktion og omkostninger.

LEGO bør minimere deres fokus på den kinesiske regering ved planlægning og evaluering af strategi,

men må ikke glemme det helt, da interessenten stadig har en magt.

Keep informed

LEGOs medarbejdere er placeret under kategorien keep informed, da medarbejderne har større

interesse i LEGOs økonomi og strategiske udvikling, men har begrænset magt. Medarbejderne har

interesse i at modtage løn og interessante arbejdsopgaver. De ansatte har interesse, i at LEGOs

indtjening fortsætter, så medarbejderne kan modtage deres løn, og forsætte med at producere og

designe produkter. LEGO skal informere medarbejderne om LEGOs udvikling og udbetale den

berettigede løn i forhold til kinesiske regler og krav for at sikre, at denne interessent er tilfredsstillet.

Keep satisfied

LEGOs leverandører er placeret under kategorien keep satisfied, da leverandører har højt magt, da fx

Disney og LEGO samarbejder ved udvikling af LEGO-produkter, som er designet ud fra Disneys

figurer fra deres populære børnefilm. Interessen fra leverandøren er lidt under middel, da

Tabel 25 Interessentanalyse (kopieret fra plancher fra pensum, og indsat
billeder efter egen tilvirkning
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leverandørerne alene er interesseret i, at LEGO fortsat investerer i produktudvikling og sælger de

produkter, hvor leverandøren har leveret en andel af designet. LEGO skal sikre, at leverandørerne

forbliver tilfredse ved at danne og overholde de licensaftaler, som LEGO er afhængig af i deres

produktudvikling og vækst.

Key players

LEGOs kunder, konkurrenter og ejere er placeret under kategorien key players. LEGOs kunder har

betydelig magt og interesse i LEGO, da produkternes efterspørgsel er afgørende for LEGOs fremtidige

vækst. Kunderne er interesseret i produktets egenskaber, kvalitet, udvikling og pris, som netop er

inddraget i LEGOs konkurrence- og vækststrategi.

LEGOs konkurrenter har høj interesse i LEGOs produktudvikling, priser og vækst, da konkurrenterne

er i hård konkurrence med hinanden. Særligt produktudvikling er en faktor, som konkurrenterne er

interesseret i at følge, da det er denne faktor, der kan adskille konkurrenterne fra hinanden, hvis nogle

udbydere falder bagud med teknologien, eller hvilken konkurrent som først anvender en ny teknologi.

Det kan diskuteres, hvor meget magt konkurrenterne har, og om disse i større grad er placeret under

gruppen keep informed frem for key players, da konkurrenterne ikke har magt til at påvirke LEGOs

strategi, men konkurrencen i markedet har i stedet for betydning for valg af konkurrencestrategi.

LEGOs ejere har størst interesse og magt i selskabet, da ejerne er interesseret i selskabets afkast, idet

afkastet størrelse har betydning for selskabets udbetalte udbytte til ejerne. Det er selskabets ledelse og

ejere, som bestemmer og planlægger LEGOs strategi, økonomi og investering, hvorfor ejerne har

betydelig indflydelse. LEGO kan tilfredsstille deres ejere ved fortsat at fremvise positive resultater og

udbetale udbytte til ejerne.

Legos håndtering af interessenter

Lego skal sikre at tilfredsstille deres vigtigste interessenter, for at disse evaluerer LEGOs vækst og

strategi bedst muligt ud fra interessenternes ønsker og interesser. Ved LEGOs konkurrence- og

vækststrategi vurderer jeg, at selskabets interessenter alle evaluere LEGOs handlinger som positive ud

fra deres behov og ønsker. LEGO skal prioritere interessenterne fra undergruppen key players, men
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øvrige interessenter i de andre undergrupper skal også inddrages ved LEGOs strategiske planlægning,

for at sikre, at interessenternes evaluering bevares positiv eller neutral.

Feasibility

Feasibility omhandler, hvorvidt LEGOs strategi faktisk kan gennemføres og implementeres. Jeg

vurderer på baggrund af LEGOs indtjening, soliditet, erfaring og organisationsstruktur, at det er muligt

for LEGO at implementere selskabets konkurrence- og vækststrategi, hvilket er analyseret løbende

gennem opgaven.

DELKONKLUSION FOR EVALUERING AF LEGOS STRATEGI

På baggrund af min evaluering af LEGOs strategi, kan det konkluderes, at LEGOs strategi er tilpasset

selskabets ressourcer, kompetencer og omverden. LEGOs stærke sider og muligheder har LEGO

udnyttet i deres konkurrence- og vækststrategi, hvor selskabet endvidere har taget højde for deres svage

sider og trusler i markedet.

Det er vurderet, at LEGOs strategi er accepteret af selskabets interessenter, da selskabet har fremvist

positive resultater de sidste tre år, som er til glæde for selskabets ejere, medarbejdere og den kinesiske

regering. Endvidere har selskabets produktudvikling skabt tilfredshed hos selskabets kunder og

leverandører. Selskabets solide økonomi og indtjening har sikret, at LEGOs hidtil største investering i

fabrikker og maskiner87 er tilbagebetalt/tjent ind efter 1-2 år.

På baggrund af LEGOs økonomi, erfaring og organisation, er det vurderet, at selskabet kan

implementere deres konkurrence- og vækststrategi hen over organisationen. LEGOs

organisationsstruktur er funktionsopdelt, og det sikrer ensrettede beslutninger, som fordeles ud over de

relevante SBU’er.

87 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2563093/lego-vil-ind-i-oestens-boernevaerelser-det-er-et-noeglemarked/
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KONKLUSION

På baggrund af analyse af LEGOs omgivelser og interne forhold, har jeg diskuteret og vurderet

hvordan Lego kan skabe fremadrettet vækst og øge sine markedsandele i Kina.

LEGOs omgivelser

LEGOs omgivelser har betydning for LEGOs fremtidige konkurrence- og vækststrategi, da de påvirker

LEGOs muligheder og trusler i forhold til selskabets fremtidige vækst. Endvidere har kræfterne i

branchen for legetøj indflydelse på LEGOs position i markedet.

Følgende forhold karakteriserer LEGOs omgivelser på det kinesiske marked, og som påvirker LEGOs

fremtidige vækstmuligheder.

 Faldende BNP i Kina, men stigende forbrug i mellemklassen

 Hurtigt voksende teknologisk udvikling

 Begrænset lovgivning for kopiprodukter

 Den kinesiske kultur ved legetøj og Guanxi.

 Høj konkurrenceintensitet i branchen for legetøj

 Betydelig kraft fra leverandør ved dannelse af licensaftaler

 Betydelig køberkraft fra slutbruger

Den kinesiske økonomi er svagt faldende, men Kina befinder sig stadig i en højkonjunktur. Købekraft i

mellemklassen er voksende, og det påvirker efterspørgslen efter LEGOs dyrere kvalitetsprodukter.

Teknologien påvirker LEGOs vækst, da LEGO er nødsaget til at investere i produktudvikling for at

følge med den teknologiske udvikling, sine konkurrenter og kundernes efterspørgsel efter de nyeste

produkter. Lovgivning for kopiprodukter i Kina er væsentligt mindre stram, end den lovgivning vi

kender i Danmark og Europa. På grund af den manglende håndhævelse og det lave bødeniveau er det

nemt for konkurrenter at kopiere LEGOs kvalitetsprodukter, uden at det har væsentlige konsekvenser.

Kopiproduktionen påvirker LEGOs fremtidige vækst, da selskabets nye produkter hurtigt vil blive

kopieret og solgt til en markant lavere pris, hvilket jeg vurderer kan medføre lavere salg af LEGOs

produkter. Den kinesiske kultur omkring legetøj er kendetegnet ved, at børn ikke leger med legetøj

efter de er fyldt 6 år, da barnet i stedet skal lave lektier og udvikle deres faglige viden. Den kinesiske



82

kultur påvirker LEGOs vækstmuligheder, da LEGOs målgruppe ved salg af legetøj er minimeret til

børn til og med 6 år. Kinesere kommunikerer gennem deres Guanxi, hvor de deler gode og dårlige

oplevelser samt skaber nye forretningsforbindelser.

Konkurrenceintensiteten er høj i branchen, da der er mange udbydere, som hver prøver at differentiere

sig. LEGO har en markedsandel på 2 % i branchen for legetøj på det kinesiske marked. Kraften fra

leverandører er stærk, da udbyderne af legetøj er nødsaget til at udvikle licensaftaler med leverandører

som fx Disney for at kunne produktudvikle deres produkter. 60 % af LEGOs omsætning er salg af nye

produkter gennem licensaftaler. Købekraften fra slutforbruger er endvidere stærk i branchen, da

kundens købekraft, kriterier og efterspørgsel er afgørende for branchens salg af produkter.

Ved analyse af kritiske succesfaktorer, er kundens kriterier listet i et strategisk canvas:

 Lærerigt legetøj

 Kvalitet

 Pris

 Teknologisk udvikling

Det kan konkluderes, at de fem udbydere differentiere sig ved at være bedst inden for hvert deres

kriterie (dog ikke Mattel), hvor LEGO får højest karakter inden for kriteriet lærerigt legetøj (og

kvaltiet) og lavest karakter på pris. Branchen for legetøj er attraktiv for eksisterende udbydere, som kan

differentiere sig fra sine konkurrenter.

LEGOs interne forhold

LEGOs interne forhold har betydning for LEGOs fremtidige konkurrence- og vækststrategi, da LEGOs

ressourcer og kompetencer skal danne grundlag for selskabets forretningsstrategi. Følgende forhold

karakteriserer LEGOs interne forhold, og danner grundlag for selskabets fremtidige vækstmuligheder.

 Egen fabrik og distributionscenter i Kina

 Produkt og design af lærerigt legetøj

 Unik markedsføringsstrategi

 Udvikling af produkter
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 Høj indtjening og stærk soliditet

LEGO har en unik ressource ved produktion og distribution i ny fabrik i Kina, og vil reducere

selskabets omkostninger og komme tættere på det kinesiske marked. LEGO har en unik kompetence

ved produktion af lærerigt legetøj på grund af varens type og kvalitet, som er kundernes øverste

kriterier. Endvidere har LEGO kompetencer ved produktudvikling af applikationer, online-spil og

computerspil. Dog er dette ikke LEGOs kernekompetence. LEGO har gennem deres gratis

applikationer og online-spil samt produktion af LEGO-filmen ”Et klodset eventyr” skabt en massiv

markedsføring, som har øget selskabets kendskabsgrad og salg markant. Selskabets øgede indtjening

fremgår tydeligt af LEGOs årsregnskab for 2014, hvor selskabet har en markant højere indtjening og

soliditet i forhold til sine konkurrenter i branchen.

Legos konkurrencestrategi

LEGO skal konkurrere fremadrettet på det kinesiske marked ved at differentiere sig fra sine

konkurrenter. LEGO skal differentiere sig ved følgende tiltag

 Fortsat design af lærerigt legetøj

 Bevare høj kvaltiet af LEGOs produkter

 Udvikling af LEGOs teknologiske produkter

LEGO differentiere sig fra sine konkurrenter ved produktion af lærerigt legetøj, hvorfor LEGO skal

fortsætte med dette. Jeg vurderer ikke, det vil give LEGO værdi at producere andre former for legetøj,

som ikke er byggeklodser eller relateret hertil, da dette vil skade selskabets kompetencer. LEGO skal

bevare deres høje kvaltiet af byggekloder, så deres produkter stadig fremstår som kvalitetsprodukter i

forhold til andre udbydere af byggeklodser og kopivarer.

LEGOs vækststrategi

LEGO skal vokse fremover på det kinesiske marked ved at følge vækststrategierne markedspenetrering

og produktudvikling. LEGO har tidligere anvendt vækststrategien markedsudvikling, da LEGO

begyndte at sælge og producere deres produkter i Kina. LEGO skal vokse fremover på med deres

nuværende produkter ved følgende tiltag:
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 Øget markedsføring

 Prisreduktion på LEGOs produkter

LEGO skal øge deres markedsføring for at øge kendskabsgraden til LEGO som brand og dets

produkter. LEGO skal åbne flere selvejede butikker og workshops for at skabe synlighed i gadebilledet,

og for at få skabe en connection med de kinesiske kunder. LEGO skal gennem Guanxi skab en god

oplevelse, så forbrugeren deler denne erfaring og viden i deres netværk. Gennem Guanxi vil kendskab

til LEGO og deres produkter stige, og dette kan påvirke den kinesiske kultur om børns leg og

aldersgrænse for at lege. Jeg vurderer, at LEGO ved denne markedsføringsstrategi kan udvide markedet

for legetøj i Kina og skabe øget vækst.

Jeg vil anbefale LEGO at foretage en prisreduktion på deres produkter med gennemsnitlig 17 %, så der

bliver skabt øget efterspørgsel efter selskabets produkter på baggrund af priselasticiteten på det

kinesiske marked. Prisreduktionen skal være 17 % så LEGO stadig får skabt et prisgab mellem LEGO

og deres nærmeste konkurrent af konstruktionslegetøj. LEGOs kompetencer er kvaltiet og design,

hvorfor prisen på LEGOs produkter stadig skal være højere end deres nærmeste konkurrenter af

konstruktionslegetøj. Det kan diskuteres, om prisreduktionen skal foretages af én omgang eller af flere

mindre omgange for at skabe den størst mulige effekt. Det kan endvidere diskuteres, hvor stor en

effekt prisreduktionen vil medføre, når LEGOs konkurrenter af konstruktionslegetøjs modtræk vil

være, også at sænke deres priser. Dog vurderer jeg stadig at LEGO får skabt en effekt ved

prisreduktionen, da LEGOs produkter er af en højere kvaltiet og differentieret fra sine konkurrenter,

som gør at effekten af en prisreduktion efter LEGOs produkter vil være til stede.

Evaluering af LEGOs strategi

På baggrund af LEGOs konkurrence- og vækststrategi vurderer jeg, at LEGOs interne forhold stemmer

overens med selskabets forretningsstrategi, da selskabets ressourcer, kompetencer og økonomi sikrer, at

LEGO er i stand til at føre forretningsstrategien ud i livet på det kinesiske marked.

Jeg vurderer, at LEGOS nøgleinteressenter vil evaluere LEGOs strategi positivt i forhold til kundernes

og ejernes interesser og behov. Kunderne vil løbende få mulighed for at købe nye kvalitetsprodukter,

som gavner deres børns udvikling, og ejerne vil modtage udbetalt udbytte fra årets overførte overskud.
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BILAG 1 – MARKEDSANDELE PÅ DET KINESIKE MARKED
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BILAG 2 – UDVIKLING AF BNP I KINA
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BILAG 3 – UDVIKLING AF FORBRUG I MELLEMKLASSEN

Tabel 26 - http://politiken.dk/oekonomi/oekommentarer/tageotkjaer/ECE2232851/de-er-hele-verdens-luksusdyr-kinas-forbrugere-vil-
aendre-verden/

BILAG 4 - UDVIKLING / EFTERSPØRGSEL AF KONSTRUKTIONSLEGETØJ

Tabel 27 - http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab
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BILAG 5 – SALG AF LEGETØJ I KINA

HKD million 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Traditional Toys and Games 1,715.5 1,741.7 1,792.2 1,850.8 1,921.4 2,013.9

Video Games 1,949.6 1,977.4 2,185.6 2,370.3 2,514.6 2,709.1

Toys and Games 3,665.1 3,719.1 3,977.9 4,221.1 4,436.0 4,723.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

BILAG 6 – UDVIKLING AF DEMOGRAFI AF BØRN I ALDEREN 3-8 ÅR I KINA

Tabel 28 - http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab

BILAG 7 – FORVENTET UDVIKLING TIL COMPUTERSPIL

Tabel 29 -
http://www.portal.euromonitor.com.esc-
web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab
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BILAG 8 – VÆKST I MARKEDET FOR KONSTRUKTIONSLEGETØJ I KINA

Tabel 30 - http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab
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BILAG 9 - PENGESTRØMSOPGØRELSE

Tabel 31- Kopieret fra Legos årsregnskab 2014
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BILAG 10 – LEGOS HOVED OG NØGLETAL

Hovedtal 2014 2013 2012

Omsætning 28.578 25.294 23.095

Omkostninger (18.881) (16.958) (15.489)

Bruttoresultat 9.697 8.336 7.606

Årets resultat 7.025 6.119 5.613

Aktiver i alt 21.419 17.952 16.352

Egenkapital 12.832 11.075 9.864

Passiver 8.587 6.877 6.488

Bruttomargin 71,8 % 70,7 % 70,6 %

Afkastningsgrad 33,9 % 33,0 % 32,9 %

Overskudsgrad 24,6 % 24,2 % 24,3 %

Egenkapitalens forrentning 58,8 % 58,4 % 66,7 %

Afkast af investeret kapital 106,0 114,4 134,9

Soliditetsgrad 59,9 61,7 60,3
Tabel 32 - Hoved og nøgletal fra revideret regnskab 2014 for LEGO Group



95

BILAG 11 – HOVED- OG NØGLETAL FOR LEGOS KONKURRENTER

Udvalgte nøgletal Mattel 2014 2013 2012

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Egenkapitalens forr.

Soliditetsgrad

9,7 %

10,9 %

19,9 %

43,9 %

18,1 %

18,0 %

33,8 %

50,5 %

15,6 %

15,9 %

30,8 %

47,0 %

Udvalgte nøgletal Hasbro 2014 2013 2012

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Egenkapitalens forr.

Soliditetsgrad

14,0 %

14,9 %

36,8 %

32,3 %

10,6 %

11,4 %

20,9 %

38,2 %

12,5 %

13,5 %

30,1 %

34,9 %

Udvalgte nøgletal Bandai 2014 2013 2012

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Egenkapitalens forr.

Soliditetsgrad

10,6 %

8,4 %

15,5 %

67,7 %

13,0 %

10,0 %

18,8 %

69,2 %

10,1 %

7,6 %

13,1 %

68,1 %

Udvalgte nøgletal Tomy 2014 2013 2012

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Egenkapitalens forr.

Soliditetsgrad

1,6 %

1,7 %

5,8 %

28,2 %

(3,2 %)

(2,7 %)

(10,6 %)

29,3 %

5,1 %

4,3 %

15,0 %

34,0 %

Tabel 33 - Beregnet og indtastet hoved- og nøgletal efter regnskaber fra 2014-2012 fra Mattel og Hasbro, Bandai og Tomy


