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Forløb 1: 
 

Markedsanalyser med fokus på convenience marked 

Indhold Vi skal nu i gang med det overstående forløb i 
forbindelse med kapitel 1: markedsanalyse – Systime.dk  
 
Formålet med forløbet er, at I forstår processen i at 
foretage en markedsanalyse. Her tænkes der: 

• Hvilke formål har markedsanalysen 

• Hvordan planlægger man en markedsanalyse 

• Hvilke metoder skal anvendes 

• Hvilke data skal anvendes i forbindelse med 
undersøgelsen 

• Hvordan udarbejdes en markedsanalyse 



 

• Være kritisk overfor både de primære og 
sekundære datakilder der er udarbejdet osv.  

• Praktisk tilgang til markedsanalysen  

• Kunne forklare og anvende de centrale begreber 
under kapitel 1: markedsanalyse  

• Repræsentativt og big data  

• FN’s verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og 
produktion 

• Med videre 
 
Under forløbet kommer der til at være en mere praktisk 
og selvstændig tilgang til forståelsen af kapitlet. Dette vil 
sige at I hele tiden praktisk kommer til at tænke teorien 
ind i casen, i stedet for bare at læse teori og så er det 
det.  
 
I kommer til selv at arbejde med teorien og casen 
løbende, og det vil i høj grad være jer, der er i fokus, og 
jeg hjælper jer løbende og følger op på det arbejde, vi 
laver. Så vi hele tiden arbejder videre ud fra samme 
princip og forståelse for casen. 

Omfang 
 

10 undervisningslektioner  

Særlige fokuspunkter I forbindelse med forløbet kommer I til at arbejde med 
følgende begreber: 
 
Det vil sige, at når vi er færdige med dette forløb – skal I 
kunne forklare, hvad disse begreber går ud på, og 
selvfølgelig kunne anvende dem korrekt i forbindelse 
med fremtidigt arbejde med markedsanalyser.  
 
Analyseformål 
 
Hypotese 
 
Datakilder 

• Primære og sekundære datakilder 
• Interne og eksterne datakilder 

 
Analysetyper 

• Ad hoc-analyser 



 

• Standardanalyser 
• Omnibusanalyser 
• Panelundersøgelser 
• Mediaundersøgelser 

 
Kvalitative metoder 

• Dybdeinterviews 
• Fokusgrupper 
• Observationer 

 
Kvantitative metoder 

• Personligt interview 
• Telefoninterview 
• Postalt interview 
• Webinterview 

 
Spørgeskemaudformning 
 
Population 
 
Stikprøve 
 
Respondentudvælgelse 

• Simpel tilfældig udvælgelse 
• Straftificeret udvælgelse 
• Klyngeudvægelse 
• Bekvemmelighedsudvælgelse 

 
Fejlkilder 
 
Repræsentativitet 
 
Bortfald 
 
Reliabilitet 
 
Validitet 
 
Big data 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Under forløbet kommer der til at være en mere praktisk 
og selvstændig tilgang til forståelsen af kapitlet. Dette vil 
sige at I hele tiden praktisk kommer til at tænke teorien 



 

ind i casen, i stedet for bare at læse teori og så er det 
det.  
 
I kommer til selv at arbejde med teorien og casen 
løbende, og det vil i høj grad være jer, der er i fokus, og 
jeg hjælper jer løbende og følger op på det arbejde, vi 
laver. Så vi hele tiden arbejder videre ud fra samme 
princip og forståelse for casen 

Selve casen/opgaven I de sidste par år har der været stort vækst i convenience 
food, og mange dansker tyr til denne løsning i 
forbindelse med morgenmad, frokost, aftensmad mv. 
Især pga. det store arbejde omkring FN’s verdensmål, 
specifikt mål 12 omkring ansvarligt forbrug og 
produktion, hvor madspild er et af punkterne.  
 
 
Især efter Corona har mange virksomheder, der sælger 
måltidskasser oplevet stor vækst, samt det store fokus 
på madspild.   
 
På baggrund af disse tendenser ønsker virksomheder 
som SkagenFood, Aarstiderne og Retnemt at få foretaget 
en markedsundersøgelse, så de kan blive endnu klogere 
på deres kunder og deres fremtidige ønsker. 
 
Derfor har de kontaktet os, og vil gerne have os til at 
udarbejde en markedsanalyse for dem.  
 
Virksomhederne formål med undersøgelsen er 
overordnet set at forbedre indhold af kasserne, ha’ stor 
fokus på bæredygtighed, udbyde deres produkter til flere 
kunder, konkurrentanalyse og fremtidige tendenser:  
 
Nedenfor er der en uddybning:  
 

• Virksomhederne ønsker, at vide om kunderne har 
flere ønsker i forhold til levering 

• Virksomhederne vil gerne have større fokus på 
bæredygtig i forbindelse med både mad, 
emballage mv.  

• Kundernes fremtidige ønsker ift. indholdet i 
kasserne 



 

• Andre tendenser inden for mad, som kunderne 
fokuser mere på  

• Hvem er det egentlig der benytter sig af kasserne, 
og kan de gøre noget for, at flere af de andre 
målgrupper til også at købe deres produkterne  

• Hvad skyldes den store vækst inden for 
convenience og hvad kan virksomhederne gøre i 
fremtiden for at udnytte den vækst?  

• Hvorfor vælger kunderne de leverandører af 
måltidskasser, som de gør? 

 
Derfor skal markedsanalysen indeholde oplysninger om: 

• Konkurrencesituationen 

• Efterspørgsel 

• Købsadfærd 

• Omverdensmodellen/Pestel 
 
 

Selve 
markedsanalyseprocessen 

Markedsanalyseprocessen:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigtigt! Selvom modellen viser en lineær proces, så er  
markedsanalyse en mere cirkulær proces, hvor man går 
frem og tilbage i mellem faserne flere gange.  
 

Fase 1: 
Problemformuleringer og 
hypoteser 
 
Afsnit 1.1 Formålet med 
dataindsamling  

Vi skal nu i gang med det første trin inden for 
markedsanalyseprocessen, og det er at opstille 
problemformuleringer og hypoteser, som vi så skal teste 
på i undersøgelsen: 
 
Vi skal derfor nu ind i afsnittet og finde ud af, hvordan vi 
opstiller problemformuleringer og hypoteser 
 
Læs afsnit 1.1  
 



 

(I forhold til at udarbejde hypoteser og 
problemformuleringer, kan det være en fordel at 
inddrage afsnit 1.2 og 1.3 – selvom de hører under fase 2 
– da man kan få en masse informationer, som man kan 
bruge)  
 
Derfor vælger vi også at kigge på disse afsnit!  
 
(Jeres opgave bliver derfor at forklare, udover vi 
selvfølgelig også skal lave problemformuleringer og 
hypoteser) Men dette kommer lidt senere!   
 
Så derfor skal I nu, inden at vi går i gang med at opstille 
problemformuleringer og hypoteser læse (afsnittet) og 
besvare følgende spørgsmål:  
 
Hvad er datakilder? 
❖ Hvad er sekundære datakilder? Forklar også her de 

forskellige kilder under sekundære datakilder – 
uddybet og kom også ind på, hvordan vi kan bruge 
dem i forhold til den markedsanalyse – vi skal foretag!  
Hvad er fordele og ulemperne ved den? 

❖ Hvad er primære datakilder? Forklar også her de 
forskellige kilder under sekundære datakilder – 
uddybet og kom også ind på, hvordan vi kan bruge 
dem i forhold til den markedsanalyse – vi skal foretag! 
Fordele og ulemper osv.  

 
Hvad er database? 
❖ Hvilke databaser er der? 
❖ Hvilke databaser kan vi bruge til vores 

markedsundersøgelse?  
 
Andre kilder som vi også kan anvende, som ikke er belyst 
her??  
 
Gå sammen 3-4 mand, og besvar disse spørgsmål! Her 
bland jer – både drenge og piger i gruppen!  
 
Vi mødes i klassen og snakker om disse spørgsmål! 
 



 

Gå nu ud i grupperne igen, og prøv nu baseret på det, vi 
har fundet frem til at opstille problemformuleringer og 
hypoteser baseret på den viden, I har fået for 
overstående opgaver, samt det som virksomhederne 
gerne vil have undersøgt!  
 
Bagefter mødes vi i klassen, hvor vi snakker om de 
hypoteser og problemformuleringer I har udformet, og 
vælger, hvilke vi vil arbejde videre med i forhold til næste 
fase!  
 
Hypoteser 

• tvunget karantæne skaber stigning i familie kasser  
• udbydere ændrer emballage grundet stort fokus 

på bæredygtighed 
• kvalitet og pris er sammenhængende  
• Salget af måltidskasser stigende pga. corona-krisen 
• Interessen for sundhed og økologi er stigende 
•  Danskerne vil gerne have gratis levering.  
• Danskerne køber måltidskasser for at mindske 

madspild 
• Danskerne vælger udbydere af måltidskasser på 

baggrund af præferencer for råvarer 
• Danskerne vælger måltidskasser ift hvor hurtigt de 

levere.  
 
 
 

Fase 2: 
Undersøgelsesdesign: 

 
Afsnit 1.2 Datakilder 
Afsnit 1.3 Databaser 
Afsnit 1.4 Kvalitative 
metoder 
Afsnit 1.5 Kvantitative 
metoder 
Afsnit 1.6 
Spørgeskemaudformning  
 

Vi skal nu i gang med næste fase af 
markedsanalyseprocessen, og det er her, at vi skal kigge 
på hvilke datakilder vi vil anvende, samt om vores 
undersøgelse skal være kvalitativ eller kvantitativ – eller 
en kombination. 
 
Endvidere skal vi udforme selve spørgeskemaet, og 
hvilke spørgsmål vi vil stille for at få besvaret 
hypoteserne og problemformuleringerne.  
 
Da vi har kigget på datakilder og databaser oppe under 
fase 1, vælger vi nu at glide lidt hen over det, da vi jo kan 
genanvende det, vi fandt ud af tidligere.  
 



 

I stedet for, skal vi nu koncentrere os om de to former 
for metode, som vi skal anvende i forbindelse med 
markedsundersøgelsen.  
Her skal vi finde ud af, hvad består kvantitative og 
kvalitative metoder af, og hvilken en vil være bestemt at 
anvende i vores markedsanalyse, eller skal vi måske 
bruge begge? 
 
Men først skal vi nu i gang med at finde ud af: 
 
❖ Hvad er kvantitativ metode? 
❖ Hvilke former for kvantitative metoder har vi, og 

forklar disse 
❖ Hvad er kvalitativ metode? 
❖ Hvilke former for kvalitative metoder har vi, og forklar 

disse 
❖ Fordele og ulemper ved de to metoder og de 

forskellige former  
 
Måden vi gør det her på, er at gå sammen 4 mand! 
 
Tag desuden i gruppen stilling til hvilke metoder (Man 
kan nemlig godt anvende både kvalitativ og kvantitative 
metode), vi skal anvende i vores markedsanalyse. Kom 
ind på hvorfor – uddybet! Ikke bare fordi det er den i 
synes der er bedst. Tænk her over, hvad der bestemt ville 
kunne svare på hypoteserne og problemformuleringerne.  
 
Bagefter mødes vi i klassen, og vi fælles snakker om 
metoderne, og finder ud af, hvad vi gør i forhold til vores 
markedsanalyse – baseret på jeres svar.  
 
 
Nu har vi taget stilling til, hvilke former for metode vi vil 
anvende i vores markedsanalyse. Vi skal nu til at udforme 
selve spørgeskemaet.  
 
Her skal indtænkes alt det, vi er kommet frem til i fasen 1 
og tidligere i den nuværende fase.  
 
Gå igen ud i de grupper, I arbejdede sammen med under 
metodeopgaven. Læs afsnit 1.6 og udarbejd her 8 
spørgsmål.  



 

 
Husk her, når I udarbejder spørgsmålene, at I skal tage 
udgangspunkt i: 
❖ Den/de metode(r) form vi har valgt 
❖ De skal gerne kunne være med til at give svar på 

vores hypoteser og problemformuleringer 
❖ De skal have forskellige ”udformninger” 
❖ Hvilken rækkefølge skal de stilles i.  
 
Efterfølgende mødes vi i klassen, hvor vi gennemgår de 
spørgsmål I har udformet, og finder frem til, hvilke vi skal 
anvende i vores markedsanalyse.  
 

Fase 3: 
Dataindsamling 
 
Afsnit 1.7 
Respondentudvælgelse 
Afsnit 1.8 
Stikprøveudvælgelse  

 

Vi skal nu i gang med fase 3, hvor vi skal finde ud af 
hvilke respondenter vi vil anvende, og hvordan vi vil 
udvælge vores personer i form af stikprøver.  
 
Læs de to afsnit:  
 
Herefter gennemgår vi de to afsnit og finder frem til 
hvilken form for stikprøveudvælgelses form, vi mener 
passer bedst til vores markedsanalyse. 
 
Tænk især på, hvordan vi finder ud af, hvem vi skal 
spørge? Hvad ville give mest mening!! Husk altid at man 
gerne må gå lidt væk fra teorien – der kan jo være andre 
muligheder end det, der står i bogen!  
 
Dette sker fælles på klassen:  

Fase 4:  
Præsentation og 

bearbejdelse af data 
 
Resten af afsnittene 
 

Forestil jer nu at vi har været ude og foretag vores 
markedsanalyse for første gang, og vi skal nu revidere 
vores spørgsmål og 
respondentudvælgelse/stikprøveudvælgelse.  
 
I afsnit 1.9 handler det om hvilke fejlkilder. Læs dette 
afsnit og diskuter sammen 3-4 mand, om hvilke fejlkilder, 
vi kan have!  
 
Tænk her: 
❖ Spørgsmålenes udformning 
❖ Antal af respondenter 
❖ Svarene  
❖ Har vi fået besvaret vores hypoteser 



 

❖ Antal besvar 
❖ Kom selv på flere!! 
 
Her skal I også tage stilling til, hvad ville vi lave om? For 
det meste plejer markedsanalysebureauer at køre en 
testrunden, hvor de gør det, vi lige har gjort, og derefter 
foretager baseret på ændringer, den ”rigtige” 
undersøgelse.  
 
Bagefter snakker vi om det fælles på klassen        
 
 
 
Det sidste vi skal til i denne fase er at kigge på afsnit 1.10 
og 1.12, som handler om repræsentativitet og big data!  
 
I deles nu op i op i 8 grupper!  
Igen må I selv lave grupperne, men der skal både være 
drenge og piger i grupperne! 
 
4 af grupperne laver et oplæg omkring afsnit 1.10 
Repræsentativ og de 4 resterende grupper laver et oplæg 
om afsnit 1.12 om big data!  
 
I får ca. 30 – 40 minutter til dette! Bagefter kommer I 
ind, også deler jeg jer op. Så skal I fremlægge for en 
gruppe, der har haft det modsatte afsnit end jer.  
 
Når I er færdige med dette, mødes vi i klassen og snakker 
omkring de to afsnit og igen i forbindelse med vores 
markedsanalyse – hvordan kan vi relatere det I har lært 
til vores markedsanalyse for måltidskasse 
virksomhederne.  
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Forløb 2 
 

Digitale strategier  

Indhold Systime.dk – Kapitel 10 strategiske analyser  
 

Hvordan har case-virksomheden inkorporeret digitale strategier i deres 
virksomhed, og hvad er deres fremtidige strategiske muligheder/trusler? 



 

 
Hele forløbet er uddybet til sidst!  

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

De begreber som eleverne skal have styr på efter dette forløb:  
 
Blue ocean-strategi 

• Værdiinnovation 

• Strategisk lærred 
 
Portefølgestrategi 

• Boston-modellen 
Digitale forretningsmodeller 

• Value-modellen 

• Revenue-modellen 

• Købmænd 

• Mellemænd 

• Bagmænd 
 
Digitale strategier 

• Konkurrencestrategier  

• Købsadfærd 

• Omverdensmodellen  

• Vækststrategier  

• Digitale strategier  

• Big data  

• Parametermix  

• Forklar hvad er content marketing  

• Forklar hvad er sociale medie strategi 

• Forklar hvad er SEO  

• Hvad er omnichannel 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Da dette kapitel er inddelt i mange forskellige strategier, har dette forløb 

også haft mange forskellige arbejdsformer: 
 
Ved teorien bag Blue-ocean og Porteføljeanalyse og-strategi har 
undervisningen været deduktiv med tavleundervisningen og noter. Samt 
lavet opgaver til disse.  
 
Ved digitale forretningsmodeller har eleverne i grupper fremlagt omkring 
revenue og valuemodellen, samt købmænd, mellemmænd og bagmænd. 
Dertil har de i deres grupper arbejdet med opgaven omkring Campen 
Auktioner 

 



 

Ved digitale strategier har eleverne i grupper skulle arbejde med et 
længere forløb omkring forskellige strategier indenfor online marketing. 
Dette forløb er uddybet nedenfor:  

 Beskrivelse for forløbet!  

Formål Formålet med forløbet er, at I skal arbejde med jeres evner til faglige 
fordybelse og forståelse for teoretisk viden som I derved kan bruge som 
redskab til at analysere virkelighedsnære forhold.  
 
Endvidere trænes jeres evner inden for dataindsamling i form af teori og 
informationer omkring den valgte virksomhed.  

 
Forløbet vil desuden bidrage til jeres opnåelse af globale-, innovative-, 
digitale-, karriere- og studiemæssige kompetencer. 

Indhold/Materiale Systimes I-bog: Marketing – en grundbog i afsætning til GF, B- og A-
niveau og/eller Trojka: Afsætning B, 4 udgave. 
 
Kernestof: 

• Konkurrencestrategier  

• Købsadfærd 

• Omverdensmodellen  

• Vækststrategier  

• Digitale strategier  

• Big data  

• Parametermix  

 
Jeres opgaver bliver selv at finde en del supplerende stof ift. til digitale 
strategier i forbindelse med besvarelsen af forløbet. Endvidere skal I også 
selv finde informationer omkring jeres valgte case-virksomhed.  

Metode  Arbejdsformer 
Undervisningen vil primært være gruppearbejde, hvor I arbejder sammen 
om at besvare problemformuleringen for jeres case-virksomhed.  
 

Hvis der ind imellem er problemer med at forstå teorien omkring digitale 
strategier, kan der være gennemgå ved tavlen, hvor jeg forklarer teorien.  

Selve opgaven  Hvordan har case-virksomheden inkorporeret digitale strategier i deres 
virksomhed, og hvad er deres fremtidige muligheder/trusler? 
 
Som sagt skal I løse overstående problemformulering; 
 
Virksomheder I kan vælge i mellem: En virksomhed pr. gruppe (Det vil 
sige 6 grupper i alt) 

• Matas  

• Magasin Du Nord  

• Apple 



 

• Nike  

• Adidas  

• Lego 

 
Arbejdsspørgsmål: (Find selv gerne på flere spørgsmål) 

• Forklar hvad er content marketing (Uddybende og omfattende) 

• Forklar hvad er sociale medie strategi (Uddybende og omfattende) 

• Forklar hvad er SEO (Uddybende og omfattende) 

• Hvad er omnichannel (uddybende og omfattende)  

• Hvad er digital kundetilpasning?  

• Hvilken konkurrencestrategi anvender jeres case virksomhed, og 
passer det sammen med deres online strategi? 

• Tænk over folks købsadfærd ift. brugen af digitale strategier 

• Hvordan har jeres case virksomhed anvendt digitale strategier i 
forhold til deres kunder? Kom her ind på flere forskellige digitale 
strategier og kom med eksempler – som I kan fremvise i jeres 
fremlæggelse 

• Udfra jeres viden om vækststrategier og jeres nye viden om 
digitale strategier, kom med ideer og forslag til, hvordan 
virksomheden kan forbedre/ændre ift. digitale strategier! (Her er 
det meningen, at I skal inkorporere det, der sker i 
omverden/digitalt mv.).  (Tænk her kreativt – hvad kan de ændre 
eller gøre anderledes ud fra forbrugeradfærd og omverdenen) 

• Eventuelt andet!  

 

Evaluering  Der bør være tale om en progression i løbet af forløbet og der bør lægges 
vært på den formative evaluering ved undervisers tilbagemeldinger, både 
i form af feedback og feedforward.  
 
Det vil sige at I løbende vil have en kort samtale med mig i forhold til jeres 
indsamling af data, forståelse af teori og besvarelse af 
problemformuleringen.  

 
I skal fremlægge jeres besvarelse kun for mig!  
 
I vil få mundtlig feedback, og jeres fremlæggelse tæller med i jeres 
standpunktskarakter.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Retur til forside 
 

Forløb 3 
 

Internationalisering  

Indhold Marketing, Systime.dk (læreplan 2017) 
Kapitel 9: Internationalisering 
 
Fokus på hele processen for virksomheden, når de skal ud på andre 
markeder. Startet med motiverne bag ved virksomheden beslutning til at 
eksportere og frem til kulturelle forhold  
 
 

Omfang 
 

Anvendt undervisningstid 

Særlige 
fokuspunkter 

• Eksportmotiver 

• Eksport beredskab og eksportbarriere  

•  Internationaliseringsmodeller 

• Markedsudvælgelse og information og markeder 

• Kulturelle forhold  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har haft både induktiv og deduktiv undervisningsform i deres 
arbejde med internationalisering. 

 
Ved eksportmotiver, eksportberedskab og eksportbarriere har der været 
klasserumsledelse med fokus på begreberne og terminologien, samt opgaver 
 
Ved internationaliseringsmodeller har eleverne selv skulle læse og forstå 
principperne, og har derefter har flere fremlæggelser for læreren, hvor de 
har skulle forklare principperne bag måderne, virksomheder kan 

internationalisere sig.  
 
Ift. markedsudvælgelse har eleverne arbejdet i matrixgrupper, hvor de først 
har skulle læse omkring en af de 3 teorier, og derefter været ude i grupper 

med andre, der havde de andre 2 former for markedsudvælgelsesmetoder. 
Her er eleverne endvidere blevet delt op efter deres niveau, så de dygtigste 
elever har skulle forklare tragtmetoden, og dem på lidt lavere niveau skulle 
forklare de andre.  
 
Kulturelle forhold har været en klassegennemgang i forbindelse med det der 
stod i bogen, samt det de har fået gennemgået fra sprogfagene.  
 
Eleverne har trænet i at bruger modellerne til at analysere virksomhedens 
interne forhold igennem en værdikædeanalyse og herpå kunne bestemme 

virksomhedens kernekompetencer, samt forretningsmodeller.  Analyserne 
kan føre til SW – den interne del af SWOT-analysen. 



 

 

 

Retur til forside 

Forløb 4 
 

Segmentering internationalt   

Indhold Marketing, Systime.dk (læreplan 2017) 
Kap. 12 og repetition fra kap. 11  
 
Eleverne har arbejdet med kap. 11 i forbindelse med repetition af 
segmenteringsteori på hjemmemarkedet, og derefter gennemgang af 
segmentering internationalt  

Omfang 
 

Anvendt undervisningstid 

Særlige 
fokuspunkter 

Der har været fokus på repetition af segmentering, da eleverne ofte har 
svært ved dette emne.  
 
Derfor har de i 2 lektioner arbejdede med repetition af segmentering 
nationalt, og derefter er segmentering internationalt blevet gennemgået  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Kap. 11 
 
Eleverne fik udleveret et kompendium med begreber og modeller fra kap. 

11, derefter sad de sammen i grupper og skulle uden noter den første halve 
time, skrive ned og diskutere hvad de kunne huske. 
 
Derefter fik de lov til at tænde deres computer, og besvare spørgsmålene 
ved hjælp af noter og bogen. Derefter lavede vi et fælles drev på klassen, 
hvor eleverne skrev deres noter ind til hvert punkt og rettede hinandens, 
hvis der var fejl i det.  

 
Kap. 12  
 
Fælles klassegennemgang af segmentering internationalt. Her med fokus på 

at perspektivere det til segmentering internationalt, samt fokus på kultur, 
miljø, geografi mv. Endvidere har der været fokus på, hvordan virksomheden 
allerede har internationaliseret sig, da dette også spiller en rolle ift. 
segmentering af målgruppe.  
 
Gennemgang af de forskellige livsstilsanalyser der kan anvendes 
internationalt.  
 
Lille opgaven omkring mad og det engelsk marked – hvad skal Johan Bülow 
være særlig opmærksom på, hvis han skal sælge lakrids til det engelsk 
marked – hvordan ser det engelske markeds madkultur ud – forskelle ift. 

Danmark. Hvordan spiser de, hvornår spiser de og hvad spiser de, og 



 

hvordan kan Johan Bülow inddrage dette ift. hans arbejde med 
segmentering.  

Retur til forside 
 

 

Forløb 5 
 

Marketingmix internationalt og marketingplan samt Eksamensprojekt om 
Rømø-Tønder Turistforening og selvvalgt destination.  

Indhold Vigtigt! En del af denne undervisning af foregået virtuelt pga. Lock Down 
fra december måned 
 

Processen af gennemgang: 
• Repetition af de 4 p’er (virtuelt) 
• Gruppeopgave omkring kap. 24 marketingmix i internationalt 

perspektiv (beskrevet efter denne tabel) Dette kapitel vil desuden 
blive repeteret efter gennemgang af alle p’erne (virtuelt) 

• Gennemgang af de 4 p’er og de 7 i internationalt perspektiv 
• Produkt kapitel 17 (Virtuelt) 

Eksamensprojekt om Rømø-Tønder Turistforening og selvvalgt destination.  
 

Omfang 
 

Anvendt undervisningstid 

Særlige 
fokuspunkter 

• Repetition af de 4 p’er og noter, som de kan anvende både 
mundtligt og skriftligt  

• Begrebsafklaring  

• Forskelle og ligheder mellem p’erne nationalt og internationalt  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Pga. lock down har der været fokus på engagement og gruppearbejde. Plus 
tilbagemelding til læreren. 
 

Anvendt drev og docs for at læreren har kunne følge med i eleverne 
gruppearbejde og derved give dem løbende skriftligt feedback og kontakte 
dem mundtligt under processen.  

Retur til forside 

 

Beskrivelse af gruppeopgaven for kapitel 24:  
 

Kapitel 24: Marketingmix i internationalt perspektiv 
 
Vi skal nu i gang med at kigge på marketingmix i et internationalt perspektiv. Det vil sige at vi skal ind 

og lære omkring, hvordan arbejder virksomheder med de 4 eller 7 p’er, når de skal operere på et andet 

marked en det danske.  

 

Men inden vi går i dybden med hver enkelte p, skal vi først kigge på marketingmixet samlet set.  

 



 

I må selv bestemme grupperne, men jeg ser gerne at I blander jer drenge og piger, da dette ofte giver de 

bedste besvarelser. Helst mellem 4 og 6 i en gruppe!  

Jeg tænker at I opretter et drev, og jeg vil meget gerne have at I deler drevet med mig. Mail 

annehedegaard9@gmail.com  

 

Husk lige at skriv øverst oppe på jeres docs, hvem der er i gruppen        

 

Generel info 

omkring 

marketingmix 

Marketingmix internationalt 

 

Inden virksomheden begynder at kigge på sit marketingmix i dybden (De har 

selvfølgelig en holistisk tilgang til alle deres strategier, når de vælger marked), 

har de jo været igennem hele internationaliseringsprocessen, hvor de har 

fundet markeder mv.  

 

Nu skal de så til at overveje hvilke tilpasninger der skal ske i deres 

marketingmix, og dette kommer jo selvfølgelig an på hvilke marked(er), de 

skal til at eksportere/internationalisere til. Plus hvilke produkter som 

virksomheden sælger.  

 

 

 

Det vil egentlig sige, at virksomheden skal ind og finde ud af om hvilken 

grad af ændringer de vil lave ift. standardisering eller differentiering af deres 

marketingmix. Der er selvfølgelig grader af hvor standardiseret og 

differentieret virksomheden vælger at anvende ift. marketingmixet 

internationalt. Det kan også være at nogle af p’erne vil være fuldstændig ens, 

og andre bliver ændret eller tilpasset til marked.  

 

I skal nu selv i gang med at arbejde med dette kapitel. 

 

Vigtigt information er at dette kapitel er meget overordnet, og handler 

overordnet set omkring p’erne og om man som virksomheden skal 

standardisere eller differentiere sit marketingmix. Derfor vil I selvfølgelig få 

mere teori og viden, når hver enkelte p bliver gennemgået. Dette kapitel vil 

selvfølgelig blive repeteret igen, når I er færdig med gennemgangen af alle 

p’erne for at lave en god opsummering.  

Opgave 1: 

Produkt p’et i fokus 

Den første opgave I skal lave handler om produkt p’et overordnet set i et 

internationalt perspektiv ift. det her med standardisering og differentiering.  

 

Husk nu, at I får meget mere viden omkring produktet i internationalt 

perspektiv: Dette er bare meget overordnet: 

 

I skal starte med fælles i gruppen at læse afsnittet, så I ved hvad det handler 

om:  

mailto:annehedegaard9@gmail.com


 

https://marketing.systime.dk/?id=1745 

 

Herefter skal I gøre følgende:  

 
1. Find 5 virksomheder, hvor deres produkt er tilpasset til et nyt marked 

- Vis billeder af produktet på hjemmemarkedet og på det nye marked. 
Beskriv desuden forskellen og hvilke ændringer de har foretaget  

2. Find 2 virksomheder, hvor produktet er standardiseret ift. nye markeder 

- Vis billeder af produktet på hjemmemarkedet og på det nye markeder 

- Hvorfor tænker I at de har valgt at standardisere produktet? 

 

Eventuelt lidt hjælp ift. at finde virksomheder: 

Jeg har her skrevet nogle virksomheder ned, hvor I eventuelt kunne 

undersøge, hvad de har gjort: 

 

Skagen ure  

Lego 

Nike sko 

Hummel bukser 

H&M dametøj  

Kims Chips  

Husk her at I kun skal kigge på selve produktet og ikke på de andre 

parametre       

Opgave 2: 

Pris 

Læs afsnittet: 

 

https://marketing.systime.dk/?id=1746 

 

Lav en sjov snapchat eller en anden sjov optagelse, hvor I forklarer hvad 

dette afsnit går ud på! Alle i gruppen skal være med!  

 

Endvidere skal jeres optagelse også indeholder eksempler eller billeder, hvor 

man kan se hvad disse produkter (nedenfor) koster i forskellige lande: 

(Gerne 3 – 4 lande) 

 

Nike sko 

ECCO sko eller tasker 

Coca cola 

McDonalds menu (Skal være nogle den samme menu i hvert land) 

Carlsberg øl  

 

Desuden forklar, hvorfor prisen måske er forholdsvis eller differentieret, 

hvad kan ligge på dette!  

Opgave 3: 

Distribution/Place 

 

Distribution eller place er altid svært – både nationalt og internationalt, og 

det der står i afsnittet under kapitlet er meget overfladisk.  

 

https://marketing.systime.dk/?id=1745
https://marketing.systime.dk/?id=1746


 

Derfor skal I nu i gang med at kigge lidt på selve kapitlet omkring 

distribution internationalt: 

 

https://marketing.systime.dk/?id=1632 

 

Når I har læst kapitlet, vil I se at der er mange muligheder for, hvordan man 

som virksomhed kan trænge ind på et marked. Jeres opgave bliver nu at lave 

en kort beskrivelse af alle de centrale begreber.  

 

Derudover skal I skrive, hvordan I mener og tænker at en virksomhed bør 

vælge de forskellige markedsindtrængningsformer. 

 

Altså for eksempel hvilke virksomheder kunne anvende piggybacking og 

hvilke kunne anvende direkte eksport! Gør det så godt I kan        

 

Opstil gerne dette i en tabel eller lignende, så I har en fin oversigt, når I skal i 

gang med dette kapitel.  

Opgave 3: 

Promotion 

https://marketing.systime.dk/?id=1748 

 

Lav en video i fællesskab, hvor I viser eksempel på 3 – 5 virksomheders 

promotion aktiviteter i 5 forskellige lande. I må selvom hvilken form for 

promotion I vælger. 

 

I skal dog huske også at lave nogle kommentarer omkring om deres 

promotion er tilpasset eller standardiseret og hvilke ændringer har de 

foretaget! I må selvom I selv speaker i videoen eller I lave undertekster! 

Udformningen af videoen bestemmer I også selv – det må gerne være snap, 

det må gerne være en tegnet video eller hvad I nu synes. Det vigtigste er, at I 

får vist virksomhedernes promotion i de forskellige lande og får 

kommenteret dem.  

Opgave 4: 

Den sidste opgave 

Det er denne del I skal arbejde med: 

 

https://marketing.systime.dk/?id=1604 

 

I skal nu lave en tale omkring dette afsnit. I skal skrive talen, I skal ikke 

optage den. Her er det meget vigtigt at alle får en afsnit af talen, og at I 

skriver den i fællesskab. Husk at en tale skal være nem at forstå, så bare at 

kopiere det, der står i bogen – kommer ikke til at virke ift. at holde en tale.  

 

Skriv en tale omkring dette afsnit, som ville være nemt at forstå for alle, især 

hvis man ikke har haft om afsætning. Gør det nemt og enkelt, og sørg for at 

få det gjort spændende. En tale skal være spændende og interessant. 

 

 

https://marketing.systime.dk/?id=1632
https://marketing.systime.dk/?id=1748
https://marketing.systime.dk/?id=1604


 

 


