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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Virksomheden og samfundet 

Indhold  

 
Virksomhed og samfund.  

 
Virksomheden i en markedsøkonomi omfatter begrebet markedsøkonomi, herunder 

udbuds og efter-spørgselsmodellen. Virksomhedernes rolle som en del af det øko-

nomiske kredsløb. Udviklingen i erhvervsstrukturen. Elevernes kompetencer udfor-

dres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: Redegøre for forhold, der kende-

tegner en markedsøkonomi, forklare virksomheders adfærd i en markedsøkonomi, 

samt analysere og diskutere udviklinger i erhvervsstrukturen.  

Virksomhedens forskellige livsfaser omfatter livscyklusmodellen. Startfasen, vækst-

fasen og modningsfasen. Virksomhedens muligheder og behov for styring i de en-

kelte faser.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for virksomhedens livsfaser, forklare virksomhedens styringsbehov i de 

enkelte faser, samt analysere og vurdere, hvor en virksomhed befinder sig i en livs-

cyklus.  

Opstart af virksomhed begrebet iværksætteri. Forhold i samfundet og kulturen der 

har betydning for iværksætterens lyst til at starte egen virksomhed.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for begrebet iværksætteri, analysere og diskutere, hvordan forhold i sam-

fundet og dets kultur har betydning for iværksætterens lyst til at starte egen virk-

somhed.  

Virksomheden i vækstfasen omfatter begrebet en vækstvirksomhed. Eksterne og in-

terne forhold der er befordrende for virksomhedens vækst. Vækstvirksomheder og 

deres betydning for udviklingen i samfundet.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for, hvad der kendetegner en vækstvirksomhed, redegøre for interne og 

eksterne forhold, der er befordrende for virksomhedens vækst, samt diskutere bag-

grundene for en virksomheds hidtidige vækst samt eksterne og interne muligheder 

for fremtidig vækst.  

Virksomheden i modningsfasen omfatter den modne virksomhed. Fra vækst til mod-

ning igennem formalisering og strukturering af virksomheden.  

  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for, hvad der kendetegner den modne virksomhed, diskutere og vurdere, 

hvordan modne virksomheds strukturer og formaliseringer både kan være en styrke 

og en svaghed for virksomhedens udviklingsmuligheder. 
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Økonomiske informationer om virksomheden  
 

Bæredygtig virksomhed omfatter begrebet en bæredygtig virksomhed samt begre-

berne shareholder og stakeholder. Virksomhedens bæredygtighed beskrevet ud fra 

en interessentmodel. Virksomheder der på forskellig vis arbejder på at skabe værdier 

i overensstemmelse med de bæredygtighedskrav der stilles fra virksomhedens nær 

og fjernmiljø.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for, hvad der kendetegner en bæredygtig virksomhed og de interesser, som 

specielt knytter sig til shareholders henholdsvis stakeholders, forklare hvilke for-

hold, der set fra interessenternes synsvinkel har betydning for en given virksomheds 

bæredygtighed, samt diskutere en virksomheds bæredygtighed set fra såvel en sha-

reholders som en stakeholders synsvinkel.  

Derudover en gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Der læg-

ges vægt på forståelse af begreberne KO,VO, DB, SO samt nulpunktsberegninger  

samt kalkulationsformer. Eleven skal kunne beregne og anvende begreberne.   

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi A 

Kapitel 1 Virksomheden 

Kapitel 2 Virksomhedens interessenter 

Kapitel 3 Virksomheden i en markedsøkonomi 

Kapitel 4 Virksomhedens etablering 

Kapitel 5 Virksomheden i drift 

Kapitel 6 Virksomhedens indtægter 

Kapitel 7  Virksomhedens omkostninger 

Kapitel 8 Virksomhedens indtjening 

 

Omfang 

 

90 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og meto-

der og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og 

metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progres-

sion fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvikler 

både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

 Forelæsning v/lærere 
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 Gruppesamarbejde/projektarbejde 

 Eksamenstræning (præsentation) 

 

Den løbende evaluering (formative) bygger på elevernes skriftlige arbejder og generelle 

deltagelse i undervisningen, herunder vurderes både arbejdsprocesser og produkter fra 

deres arbejdsportfolio. Evalueringerne finder sted som individuelle samtaler, dels som 

gruppesamtaler. 

 

Den summative evaluering har som formål at give en endelig vurdering af elevens op-

nåelse af kompetencer, som er målet med undervisningen. Der vil løbende blive foreta-

get evalueringer af den enkelte elev. (test af elevens standpunkt) 

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Virksomhedens Rapportering 

Indhold Internt regnskab omfatter virksomhedens finansielle rapportering til brug for øko-

nomistyringen. Virksomhedens registreringssystem. Virksomhedens økonomisystem 

som kilde for økonomiske informationer.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for begrebet finansiel rapportering og ledelsens behov for finansiel infor-

mation, redegøre for virksomhedens registreringssystem (de har fået et mini bogfø-

ringskursus), herunder kontoplanens opbygning, begreberne indtægter, omkostnin-

ger, aktiver og passiver og det samlede regnskabsforløb, opstille resultatopgørelse 

efter bidragsmetoden samt balance med egenkapital for en enkeltmandsvirksomhed 

og et selskab ud fra en færdig saldo-balance, samt diskutere og vurdere ledelsens 

behov for finansiel information om virksomheden, og hvilke krav det stiller til virk-

somhedens økonomisystem.  

Eksternt regnskab omfatter virksomhedens finansielle rapportering til brug for eks-

terne interessenter. Årsrapportens indhold. Centrale lovregler og standarder af be-

tydning for årsrapporten.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for begrebet finansiel rapportering og interessenternes behov for finansiel 

information, redegøre for årsrapportens indhold, herunder formålet med de enkelte 

bestanddele, redegøre for centrale lovregler af betydning for årsrapporten, opstille 

artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse og balance uden noter ud fra en fær-

dig saldobalance, redegøre for en virksomheds pengestrøm med likviditets-virkning 

fra drift, investering og finansiering, samt forklare væsentlige sammenhænge mel-

lem resultatopgørelse, pengestrøm og balance med udgangspunkt i en virksomheds 

årsrapport. 

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi A 

Kapitel 9 Årsregnskabet og registeringssystemet 

Kapitel 10 Det samlede regnskabssystem 

Kapitel 11 Præsentation af årsregnskabet 

Kapitel 12 Årsrapporter for selskaber 

 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og meto-

der og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og 

metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progres-

sion fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvikler 

både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 



 

Side 6 af 30 

 

 Forelæsning v/lærere 

 Gruppesamarbejde/projektarbejde 

 Eksamenstræning (præsentation) 

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til fremstil-

ling af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

 Informationssøgning 

 Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

 Word 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Undervisningsforsøg 

Indhold Klassen deltager i et forsøg fra undervisningsministeriet. I den forbindelse skal de lave portefolie 

over deres noter og opgaver  i alle 3 år. Dette bliver gjort i One Note. 

 

 

 

Omfang 

 

Forløbet kører i 3 år 

Særlige fo-

kuspunkter 

PBL 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Forståelsesramme 
  

Virksomhedsøkonomi og problembaseret læring 
  
Undervisningen i virksomhedsøkonomi skal bidrage til opbygningen af elevernes studiekompetence; 
her forstået som evnen til faglig fordybelse og evnen til at producere ny viden. Med dette læreplans-
forsøg skal det undersøges, om en tydelig problembaseret tilrettelæggelser af undervisningen er 
fremmende for opbygningen af elevernes studiekompetence.  
  
Virksomhedsøkonomi handler om at løse virksomhedens økonomiske problemer. Problembaseret 
læring er et didaktisk princip, hvor udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse er virkelig-
hedsnære problemstillinger. Det ligger således lige for, at problembaseret læring (PBL) er et centralt 
didaktisk princip for undervisningen i virksomhedsøkonomi.  
  

Tydelig problembaseret læring  

Den typiske stofbaserede tilrettelæggelse af undervisningen i virksomhedsøkonomi er i grundformen 
deduktiv og initieres af et givet fagligt stof. Formidlingen understøttes gennem elevernes arbejde 
med opgaver, der på forskellig måde og på forskellige taksonomiske niveauer udfordre eleverne i 
forhold til stoffet.   
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Den problembaserede tilrettelæggelse er i grundformen induktiv og initieres af virkelighedsnære 
problemstillinger. En given problemstilling operationaliseres gennem en række arbejdsspørgsmål 
(problemformulering). Læringen pågår gennem elevernes arbejde med besvarelse af de stillede 
spørgsmål ved hjælp af fagets teori og tilgængelige empiri.    

 
  

For fagene afsætning og virksomhedsøkonomi er erhvervscase et eksempel på, hvordan undervis-
ningen på tværs af fagene kan tilrettelægges problembaseret. I forbindelse med eksamen i erhvervs-
case får eleverne adgang til video interviews med virksomhedens ledere og medarbejdere. Endvide-
re får eleverne adgang til udvalgte interne informationer. Eleverne søger selv og udvælger andre 
informationer om og af virksomheden på nettet.  

I erhvervscase definerer eleverne selv de problemstillinger, som de vil arbejde med. Endvidere op-
stiller eleverne selv arbejdsspørgsmålene inden for rammerne af en generel erhvervsøkonomisk 
metode: Karakteristik af virksomheden, herunder fastlæggelse af centrale kritiske succesfaktorer, 
analyse af udfordringer, opstilling af løsningsmuligheder, vurdering af konsekvenser og en afslutten-
de refleksion. 

Studieretningsprojektet, det tredje år på hhx, er ligeledes et eksempel på en problembaseret tilrette-
læggelse. Her er problemstillingen og arbejdsspørgsmålene givet med udgangspunkt i et vejlednings-
forløb. Som ved erhvervscase skal eleverne søge informationer og inddrage relevant teori.  

Som det sidste eksempel på en problembaseret tilrettelæggelse skal nævnes det internationale om-
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råde (DIO). I DIO er problemstillingen givet, men eleverne skal selv udarbejde en problemformule-
ring. Som ved erhvervscase skal eleverne søge informationer og inddrage relevant teori.  

  

Problemstillingen 
                                                                                                   
Givet                SRP/DIO                                                   Erhvervscase             Skal fortol-
kes                                                                                                               
___________________________________________________________________
____ 
  

Problemformuleringen (arbejdsspørgsmålene) 
  
Givet                 SRP                                        Erhvervscase            DIO          Skal formu-
leres                                                                                                            
___________________________________________________________________
____ 

  

Teori 
  
Givet                                                                                SRP/Erhvervscase/DIO    Skal 
vælges                                                                                                               
___________________________________________________________________
____ 
  

Empiri  
  
Givet                                                                               SRP/Erhvervscase/DIO       Skal 
søges                                                                                                            
___________________________________________________________________
____ 

  

Læreplansforsøget skal undersøge, om en tydelig problembaseret tilrettelæggelse af undervisningen 
er fremmende for opbygningen af elevernes studiekompetence. Der er ikke tradition for korte pro-
blembaserede forløb i faget, derfor skal forløbene som en del af forsøget opfindes, der skal med 
andre ord "asfalteres mens der køres".  

I forsøget eksperimenteres med korte problembaserede forløb. Ud fra erfaringerne sigtes mod at 
danne nogle opgavetyper, der på forskellig vis kan bidrage til elevernes evne til faglig fordybelse og 
evne til at producere ny viden.  

  

Problembaserede opgavetyper  

Fælles for alle problembaserede opgaver er, at opgaverne initieres af en stort set autentisk virksom-
hedsøkonomisk problemstilling. En virksomhedsøkonomisk problemstilling indeholder ofte et di-
lemma, et behov for en nærmere undersøgelse, et behov for konsekvens vurderinger og anbefalin-
ger i forhold til virksomhedens mål eller kritiske succesfaktorer.  
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Egenskaber Korte problembaserede forløb Erhvervscase 

Problemstillingen Udvalgt problemstilling, for en virksom-
hed. Problemstillingen skal matche ele-
vernes forudsætninger og rammerne for 
undervisningen.   
  

En virksomhed står over for nærmest uen-
delige udfordringer/problemer. I erhvervs-
case vælger eleverne selv de problemer de 
anser som centrale i forhold til virksomhe-
dens kritiske succesfaktorer. Eleverne sæt-
ter således dagsordenen for indholdet af 
deres videre arbejde.  

Arbejdsspørgsmål Med problemstillingen følger et antal 
arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene 
skal samlet være relevante i forhold pro-
blemstillingen. Endvidere skal spørgsmå-
lene fungerer som stillads for elevernes 
systematiske arbejde med problemstillin-
gen. Spørgsmålene skal matche elevernes 
faglige niveau, deres viden og færdighe-
der teknisk set, de stofområder elever har 
indsigt i. Spørgsmålene skal samlet bidra-
ge til at udvide elevernes aktionsradius, 
udfordre dem på deres faglige kompeten-
cer og gerne give plads til kreativ tænk-
ning.  

 
  

Erhvervscase er opbygget omkring en ge-
nerel erhvervsøkonomisk metode. Karak-
teristik af virksomheden, herunder fast-
læggelse af centrale kritiske succesfakto-
rer, analyse af udfordringer, opstilling af 
løsningsmuligheder, vurdering af konse-
kvenser og en afsluttende refleksion. 
  

 
  

Teori  Eleverne vælger relevant teori, ofte mo-
deller, som værktøj i deres undersøgelser. 
Modellerne hentes i virksomhedsøkono-
mis værktøjskasser. 

Eleverne vælger relevant teori, ofte model-
ler, som værktøj i deres undersøgelser. 
Modellerne hentes i fagene afsætning og 
virksomhedsøkonomis værktøjskasser. 

Empiri  Eleverne får udleveret eventuelle udvalg-
te interne informationer. Eleverne søger 
selv manglende viden og udvælger andre 
informationer om og af virksomheden på 
nettet.  

I forbindelse med eksamen i erhvervscase 
får eleverne adgang til video interviews 
med virksomhedens ledere og medarbej-
dere. Endvidere får eleverne adgang til 
udvalgte interne informationer. Eleverne 
søger selv og udvælger andre informatio-
ner om og af virksomheden på nettet.  

Produkt Her kan vælges fra hele paletten. Synopse på 3-5 sider med bilag, som typisk 
dokumenterer elevernes undersøgelser. 
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Bedømmelseskriterier Elevernes evne til at søge og opbygge ny 

viden gennem indsamling, analyse og 

vurdering  af informationer, evnen til at 
argumentere og ræsonnere - og evnen til 

formidling og refleksion.  
  

Fra eksamensbestemmelserne for er-

hvervscase 

  
"Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket 
omfang eksaminandens præstation lever 
op til nedenstående bedømmelseskriterier 
for studieområdet del 2.  
  

Eksaminanden skal kunne: 
– anvende faglig teori, metode og termino-
logi 
– indsamle, analysere og vurdere informa-
tioner    
  om virksomhedens interne og eksterne 
forhold 
– argumentere fagligt gennem selvstændi-
ge  
  ræsonnementer 
– reflektere kritisk over brug af metoder 
– formidle sit arbejde." 

  

Fra 
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R

0710.aspx?id=152537#Bil2>  
  

  

 

 

 

Titel 2 Virksomhedens økonomiske rapportering 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A1”, 

Systime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 9-12 

Omfang Ca. 46 lektioner 

Særlige fokuspunkter Årsregnskabet 

Bogføring 

Opstilling af årsregnskaber for forskellige virksomhedsformer 

Årsrapportens elementer, herunder principper og pengestrømsanalyser 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Anvendelse af 

regneark 

Retur til forside 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152537#Bil2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152537#Bil2
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 Regnskabsanalyse 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A1”, Sy-

stime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 13-16 

Omfang Ca.40 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

– ikke finansielle rapporter, CSR 

- Økonomiske analyser 

- Analyse af rentabilitet 

- Analyse af indtjeningsevne 

- Analyse af soliditet og likviditet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Anvendelse af 

regneark. Analyse af forskellige selskaber og eksamenstræning. 

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

 

Titel 4 Virksomhedens strategi 1 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A2”, Sy-

stime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 17-22 

Omfang Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

– anvende simple virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

egenskaber 

- Strategiske kendetegn 

- Analyse af interne og eksterne forhold 

- Den strategiske intention 

- Eksempel på en strategiplan 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Erhvervscase er 

lavet sammen med afsætning, hvor der har været fokus på strategi. Erhvervsca-

sen er Rema 1000 

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

 

Titel 5 Logistik 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A2”, Sy-

stime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 23-29 

Omfang Ca. 75 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Økonomiske beslutninger  

- Logistiksystemet 

- Logistisk effektivitet 

- Analyse af virksomhedens leveringsservice 

- Købsstrategier 

- Outsourcing 

- ABC analyser 

- Lager/optimal indkøbsstørrelse 

- Produktionsstyring/MRP/LEAN 

- Distribution 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Der er set diverse 

film. Eksamenstræning.  

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

 

Titel 6 Aktivitets- og kapacitetsoptimering 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A2”, Sy-

stime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 30-32. 

 

Omfang Ca. 55 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

-Mere om omkostninger 

- Aktivitetsoptimering, totalmetode, enhedsmetode, differencemetode 

- nulpunktsberegninger 

-Knap kapacitet 

- Liniær programmering 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Anvendelse af 

regneark og præsentationsprogram. Eksamnestræning 

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

 

Titel 7 Investering 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A2”, 

Systime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 33 

Omfang Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter - Investeringsårsager 

- Kapitalværdimetoden 

- Intern rente 

- Følsomhedsberegninger 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Anvendelse af 

regneark. Eksamenstræning. 

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

 

Titel 8 Budgettering 

Indhold Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup: ” Virksomhedsøkonomi A2”, 

Systime, 1. udgave, 1. oplag, kapitel 34-36 

Omfang Ca. 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter - Budgetprocedure 

- Udarbejdelse af budgetter – likviditet, resultat, balance 

- Budgetter for forskellige virksomhedstyper 

- Budgetkontrol – af resultat og likviditet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt og gruppevis opgaveløsning. Anvendelse af 

regneark. Eksamenstræning 

 

 
TITEL 9 
FØLGENDE PBL OPGAVER ER LAVET OVER 3 ÅR: 
 

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse 

 

PBL – analyse af Kjelkvist -  

 
Kjelkvist A/S påtænker at skifte bankforbindelse; fra Sydbank til Kreditbanken.   
  
Kjelkvist A/S har aftalt et første møde med Kreditbanken om et eventuel skift af 

bankforbindelse. I skal som konsulenter for Kjelkvist lave et oplæg til Kreditbanken 

og præsentere dette ved et første møde med banken. Der er afsat max.15 minutter 

til præsentation af jeres oplæg til Kreditbanken. Relevante analyser og dokumenter 

kan eventuelt medbringes og uddeles ved mødets start. Det er vigtigt at I forestiller 

jer, at I er ansat i Kjelkvist. Det er jeres opgave at anvende relevante teorier, som 

kan overbevise Kreditbanken om, at de skal tage jer som kunder til en god pris. 

 

Der er afsat ca. 3 timer til analysen, så der er mulighed for at gøre det grundigt. 

 

Der bliver ved lodtrækning valgt en gruppe for hver klasse (hvis der er tid bliver det 

2 grupper fra 2A), som skal føre en samtale med Kreditbanken.  

 

Opgaven indgår som en del af afleveringer. 

 

Produktet skal være en powerpoint. 

 

 

God fornøjelse 

 

Tom 

 

 

Program 
  
8.00-8.45                      Oplæg fra revisor Niels Høyer  
  
9.00-9.45                      Præsentation af Kjelkvist A/S 
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10.00-11.20                   Arbejde med problemstilling 
  
11.30-12.00                   Frokost 
  
12.00-13.30  Arbejde med problemstillingen                   
  
13.30-14.00                  Grupperne færdiggør deres præsentationer 
  
14.00-15.00                  Udvalgte grupper fremlægger overfor banken 

15.00-15.15                Afslutning og gode råd   

 

PBL om Kjelkvist 
 

Tønder Revision:  
Revisorer erklære sig om offentlighedens tillidsrepræsentant (derfor kan de også blive 
nødt til at sige nej til en evt kunde hvis den virksomhed som kunde kommer til at fylde 
måske 40% af revisionsvirksomhedens omsætning, de er derfor ikke længere uafhængige 
som de skal være idet de ikke kan tåle at miste virksomheden som kunde) om hvor vidt 
virks. Regnskab giver et retvisende billede  
Sparingspartnere for virksomheden. – uafhængige over for virksomheden. 
 
Hvad kigger de på?: 

- Hvem er kunden? Er det en de kan stå inde for og har virksomheden offentlig in-
teresse så de fortsat er offentlighedens tillidsrepræsentant 

- Likviditet 

- Troværdighed 

- Forventninger mål 

- Størrelse 

- Offentlig interesse 
 
Vurderingen: 

- 10% driftsresultat 

- 2% af egenkapital 

- 1% af aktiver 

- 1% af nettoomsætning 
 
Hvad er hovedaktiviteten  
 
Sekundære aktiviteter 

 
Hvis en investor skal investere: 

- salg og køb -> værdiansættelse 

- goodwill beregning, drift/omsætning og eksterne faktorer – bløde værdier (samta-
le med kunden) 

- generationsskifte, skatteforhold 
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- opstart af virksomhed, kapitalkrav og ide/formål (svært at låne i banken ved op-
start af IVS idet det formegentlig er et risikofyldt marked). 

 
 
Rolle ved bankskifte: 
 
Materiale indsamling som banken har brug for og udarbejdelse heraf, driftsbudget og 
likviditetsbudget (rigtig vigtigt!!!) 
Deltager i mødet da de ofte er mere inde i stoffet en kunden. 
 
Hvad gør banken: 
Kreditskamlen – 
Evnen: økonomi, budget og forudsætninger, analyse af regnskab, finansieringsstruktur, 
konkurrencedygtig/optimeret, produkt 
Viljen: er der tillid til kunden rød tråd og stole på det der bliver sagt, historik i nuværen-
de institut, forhistorie? Har banken hørt om kunden, RKI registrering, restancer, sikker-
hedsstillelse fx kautioner. 
Udefrakommende forhold: rentestigninger / følsomhedsanalyse, kunder, teknologi, poli-
tik 
 
Analyse af regnskabet: (resultatopgørelse) 

- Udvikling i omsætningen 

- Bruttofortjeneste 

- Resultat før finansiering 

- Omkostningskonti – store afvigelser 

- (udbytte) 
 
Rentabilitet: 
Afkastningsgrad 
Overskudsgrad 
Aktivernes omsætningshastighed 
Gældsrenten  
Egenkapitalens forretning 
 
Balancen: 
Egenkapital (sammensætning) – hvad består den af 
Soliditet (egenkapitalen / aktiverne * 100) 
Likviditetsgrad (omsætningsaktiver / kortfristetgæld *100) over 100 for at betale den 
kortfristede gæld. 
Udvikling i debitorer/kreditorer/gældsposter i øvrigt 
Balancesummen. 
 
 
Viljen (”det bløde”): 

- hvad er tillid(meget afgørende) 
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- udefrakommende forhold – rentefølsomhed, virksomhedens kunder, teknologisk 
udvikling, politik. 

 
Hvad sker der i praksis: 
Små banker: 

- manuel kreditvurdering (bløde værdier betyder mere, tillid!) 

- derfor mindre fokus på nøgletal (selvfølgelig med forbehold) 

- kundetype ifht. Kapitalbelastning – afsættes til evt konkurs, jo bedre kunden er jo 
mindre skal afsættes og flere penge kan lånes ud. 

- generelt mere til den sunde fornuft! 
 
Store banker: 

- automatisk rating – dvs hvis der er et fald i en virksomhed stiger deres rente hvor 
der i de mindre banker måske ikke ville være sådan pga en samtale og evt tillid. 

- stor fokus på nøgletal 

- bløde værdier betyder mindre 
 
 
 
 
 
KJELKVIST 
Januar 2008 – Kjelkvist A/S 

 

Poul Erik Lorenzen – gartner 

Gert Nissen 

Bo Kjelkvist – entreprenør arbejde 

= aktionæroverenskomst = ejeraftale(prissættelse, opkøbsret og hvordan man kommer ud af det).  

Strategigrundlag: 

 

Værdiggrundlag: 

Troværdighed, faglig viden, service, 

 

Knowhow omkring opførelse af borepladser på land og service til borefolk(felsted) sag i 2014 i nordjyl-

land (skiffer gas) med omsætning på 10 mio på 4 måneder. Faldene marked. 

 Sammensætning af bestyrelse læner sig op af deres strategiplan. (ny ingeniør i betsyrelsen- bygnings-

branchen da de ønsker mere at mere at gå ind i større projekter – entreprenør projekter). 

 

Investering i større bygninger kræver adskillelse, derfor opførelse af Tønder Maskinservice som ejer 

bygningerne og Kjelkvist sidder så til leje – ønske fra banken og revisorer. Kort løbetid (afdrag), lav 

vurdering, svært at låne pengene til opførelse af bygninger – kaution kræves oveni. 

 

Over 60 medarbejdere beskæftiget 

 

Faste aftaler, som udgør ca 20% af deres omsætning. 
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Store faste kunder,  

 

Kassekredit – 6 mio 

 

Årlig arskrivning – 2 mio 

 

Investere det man afskriver 

 

5-7 årige leasing aftaler ved nye investeringer 

 

Cyber (den rente bankerne skal give for at låne penge på markedet, deres bonus til deres omkostninger 

er så det de ligger oveni når de låner penge ud.) 

 

Større overskudgrad, opretholde soliditetsgrad på 30%. 

 

Fokus på generationsskifte – længere fremtid.  

 

 
 Opgave 2 -CSR 

 
PROBLEMSTILLING 
Virksomheder Rynkeby har igennem en række år arbejdet med CSR. Ledelsen har set flere dokumentar film 
omhandlende børnearbejde, udnyttelse af interessenter samt ødelæggelse af naturen. Tiderne ændre sig 
hurtigt, og der bliver mere og mere fokus på bæredygtighed, social ansvar m.m.  – kort sagt CSR bliver mere 
og mere aktuelt mener direktøren for Rynkeby. Da det er længe siden de har haft emnet på dagsordenen i 
ledelsesgruppen mener de, at det er på tide at se med friske øjne på emnet CSR. 
  

Praktiske opgaver (PBL opgaver): 
 
Du er som konsulent blevet ansat af Rynkeby I den forbindelse 
  

1. Foretag en analyse af deres CSR. 

2. Undersøg sammenhængen imellem CSR og shareholder og 
stakeholder value. 

3. Diskutér om virksomheden laver god eller mindre god CSR 
(husk begrundelser)  

4. Vurdér fordele og ulemper for virksomheden ved at arbejde 
med CSR. 

5. Giv bud på eventuelle forbedringer af deres CSR 

 
Produkt: 
  
Powerpoint til fremlæggelse i klassen samt rapport på ca. 4 til 7 sider. 
  

Arbejdsspørgsmål: 
  

1. Hvad er CSR? 

2. Hvorfor laver virksomhe-
der CSR aktiviteter? 

3. Kan CSR betale sig? 

4. Hvordan kan man imple-
mentere CSR. 

5. Hvad kan de gøre for at 
kontrollere deres leveran-
dører 

 
Teori der kan anvendes: 
  

1. Gør rede for begrebet, 
den tredobbelte bundlinje 

2. Gør redefor begreberne, 
shareholder value og stake-
holder value 
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3. Gør rede for FN’s Global 
Compact 

4. Gør rede for de lovmæs-
sige krav til danske virk-
somheder om CSR rappor-
tering  

5. Gør rede for Code of Con-
duct 

6. Gør rede for deres miljø 

7. Gøre rede for den teore-
tisk model til analyse af CSR 

 

I må selv lave grupper på 4 personer. Alle skal aflevere og der bliver givet karakter for opgaven. Udvalgte 
grupper får også mulighed for at fremlægge for klassen. Der bliver afsat 8 timer til PBL opgaven, og den skal 
således afleveres torsdag i uge 5. Opgaven er vigtig da den kan anvendes til den mundtlige eksamen. 

 

Opgave 3 – prisfastsættelse og omkostninger 

 

PBL – om Pioneer bar`s drinkskort. 
 

Jeg har i weekenden snakket med ejeren af Pioneer Bar. Han er meget i tvivl om priserne for drinksene. 

I den forbindelse har han spurgt, om vi ikke kan hjælpe ham med at lave et drinkskort. 

I skal derfor finde frem til følgende: 

 
1. Diskuter hvilke teorier I kan bruge for at finde frem til de rigtige priser. 

 
2. Med udgangspunkt i de valgte teorier, skal I opfinde en god drink. Og fastsætte prisen på den. 

 
3. I skal fremlægge/overbevise ejeren, om at jeres ide er god. 

 

I har 2 lektioner til det, og det skal fremlægges på fredag. 

 

Grupper: 

Anne, Christof, Enis, Jannick 

Arela, Jeppe, Joachim, Camilla 

Helle, Lasse, Jenny, Mads 

Martin, Mathias, Michael, Michael 

Mikkel, Morten Brix, Raja, Tenna 

Morten C., Niclas, Sandra, Sanne 

Silas, Susanne, Søren, Torben, Victor 
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Kalkulation og 
indtjening 
 
 
 
  

1. FF 
Cykler i Brørup over-
vejer at starten en 
import af el-cykler, 
måske fra USA. Han 
har et godt kik på cyk-
lerne fra Volton Bicy-
cles, Chicago, Illinois 
in 2011 
  

Problemet er bare, hvad kan de 
købes til og hvad koster det at få 
cyklerne hjem til Brørup. Endelig 
er FF Cykler i tvivl om, hvilken pris 
cyklerne skal sælges til.   
  
I bedes hjælpe FF Cykler i Brørup. 
Jeres undersøgelser skal præsen-
teres på maksimalt en side.  

1. Redegør for 
begreberne kalkulation og 
indtjening. 
  

2. Udarbejd en 
kalkulation og beregning 
af dækningsbidraget for 
en Volton cykel ud fra ne-
denstående oplysninger.  

 

Opgave 4 – økonomisk analyse 

 

Case: Skandalen i OW Bunker  

Den nordjyske olievirksomhed OW Bunker fik 225 dage på børsen. På den korte tid udviklede virk-

somheden sig fra en blomstrende forretning og børsdarling til en af danmarkshistoriens største er-

hvervsskandaler.  

Kilde: finans.dk 

OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014. Forud lå offentliggørelsen af kvartalsregnskabet 

for 1. kvartal 2014 og halvårsregnskabet for 1. halvår 2014. I forlængelse heraf udmeldte virksom-

heden 2 nedjusteringer i oktober måned i forventningerne til omsætningen og indtjening for 2014. 

Den 5. november blev OW Bunker stillet i børspause på fondsbørsen, og allerede den 7. november 

blev virksomheden erklæret konkurs.  

Du skal sammen med din gruppe udarbejde et skriftligt notat på ca. 3 sider, hvor I forklarer, hvorfor 

OW Bunkers gik konkurs. 

Disponering af notatet  

 Indledning/Redegørelse - hvad er det? 

 Analyse - hvorfor er det sådan? 

 Vurdering - hvordan handle? (løsning) 

Behov for data  

 Hvilke data skal jeg bruge? 

 Hvor finder jeg disse data?  
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Refleksionsspørgsmål  

Hvorfor skal de 3 taksonomiske niveauer være indeholdt i et notat? 

Hvilke data ville vi gerne have haft, men kunne ikke finde 

Hvilken teori fra afsætning og samfundsfag/IØ har vi brugt? 

 

 

 

 

 

Problemsituation  

 RC Retails er gået konkurs 

 Tiltrækning af nye franchisetagere  

Situationsbeskrivelse ID c37771  

Paradis åbnede sin første is-butik i år 2000 på Nørregade i Aarhus. Ideen til Paradis kom fra de ita-

lienske gelateriaer, hvor atmosfære, kvalitet og glæde er nøglebegreber.  

Butikken i Aarhus blev en succes, og i 2003 åbnede endnu en butik – denne gang i København. I 

2004 etableredes Paradis Danmark A/S, der havde til formål at udbrede konceptet yderligere via 

franchise. I årene herefter åbnede således en række yderligere butikker, så der i 2014 eksisterede 53 

butikker, der fordelte sig i de fleste større byer i Danmark. Væksten har også bredt sig til USA, hvor 

en håndfuld butikker eksisterer.  

I oktober 2014 blev RC Retail, en af franchisetagerne, erklæret konkurs. Med RC Retails konkurs 

lukkede 9 Paradis-butikker i Nordsjælland og i Jylland. 

Problembeskrivelse ID c37772  

Du er netop blevet ansat hos Paradis Danmark A/S, der har til formål at udbrede Paradis-konceptet 

via franchise.  

Paradis afholder løbende informationsmøder i København for nye, potentielle franchisetagere.  

Det næste informationsmøde afholdes om få uger, og du og dit team har fået til opgave at planlægge 

og afholde en del af informationsmødet. I denne forbindelse skal der udarbejdes et materiale, der 

præsenterer Paradis.  
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RC Retails konkurs har fået en del opmærksomhed i medierne, og det må derfor forventes, at delta-

gerne på mødet vil være skeptiske i forhold til Paradis’ forretningside og spørge ind til årsagerne til 

RC Retails konkurs. Det er derfor vigtigt, at I bl.a. inddrager konkurssagen i materialet. 

Produktkrav ID c37773  

 En virksomhedspræsentation af Paradis, der kan præsenteres ved hjælp af et elektronisk 

præsentationsprogram. 

 Den mundtlige præsentation skal have et omfang på 15 minutter. 

Artikler til inspiration ID c37774  

Efter konkurs: Paradis i Hørsholm genåbner, Lokalavisen.dk, 14. oktober 2014. 

 

PBL om Årsrapporten 

 

Problemsituation 

En bank ønsker en sammenlignede analyse af 2 af deres kunders økonomiske situation ud fra virk-

somhedens årsrapporter. Banken vil gerne have et indblik I, hvorledes VVS branchen klarer sig i 

Kolding, idet en ny kunde i branchen har henvendt sig for at blive kunde i banken. 

For at kunne fortage denne analyse, vedlægges regnskaber for Søren Larsen VVS og Kolding VVS. 

PBL spørgsmål kunne være: 

 Hvilke informationer fra regnskaberne vil du anvende for at beskrive den økonomiske situa-

tion ? 

 Hvilken af de 2 virksomheder har den bedste økonomiske situation 

 Hvilke andre informationer kunne være relevante at vide noget om ? 

 

Du skal sammen med din gruppe redegøre for formålet med en årsrapport. Du skal redegøre for de 

interessenter, der vil være læsere af regnskaber. Du skal lave en økonomisk sammenligning af de 2 

regnskaber baseret på relevante nøgletal og indekstal. Herudover skal du vurdere om virksomheder-

ne lever op til kravene til en årsrapport. Til sidst skal du give en vurdering af, hvem der har klaret 

sig bedst. 

 

Produktkrav 

Der skal laves en rapport på maksimum 5 sider samt en kort mundtlig fremlæggelse på 5-7 min. 
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BILAG 2: INSPIRATION TIL INFORMATIONSSØGNING 

 

Virksomhedens egen hjemmeside. 

 

http://skoda.emu.dk/ 

Brugernavn og password er jeres UniLogin 

 Infomedia – artikler 

Adgang til artikler fra bl.a. Børsen, Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, BT, 

Ekstra Bladet mv. 

 Navne og numre 

Adgang til regnskaber 

 

http://www.portal.euromonitor.com/portal 

Euromonitor (kan også hentes via it’s learning). Husk kan kun åbnes og bruges på skolen 

http://borsen.dk 

Brugernavn: 1109735 Password: STAD 

http://www.business.dk/ 

Ingen adgangsbegrænsning til artikelbase. 

Selskabs- og regnskabsoplysninger 

http://www.statistikbanken.dk/ 

Statistik om brancher og markeder 

Se specielt emnet Indkomst, forbrug og priser 

Kræver ikke adgangskode. 

http://www.emu.dk/ 

Dette er undervisningsministeriets søgeside med links tilpasset uddannelser og fag i det danske sko-

lesystem 

 

 

 

BILAG 4: METODE OG KOMPETENCEBLOMSTEN 

 

Introduktion til Økonomisk metode 

 

Når man skal lære at forstå økonomiske principper og arbejde med dem, skal man kunne anvende 

en økonomisk metode.  

http://skoda.emu.dk/
http://www.portal.euromonitor.com/portal
http://borsen.dk/
http://www.business.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.emu.dk/
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Metode betyder fremgangsmåde. Dvs., at den økonomiske metode angiver hvilken fremgangsmåde 

en økonom anvender, når vedkommende skal finde en løsning på et økonomisk problem. 

 

Metode kan angives som en proces: 

1. Definer det økonomiske område 

2. Formuler den økonomiske problemstilling 

3. Angiv hvilken teori der vil anvendes 

4. Redegør for teorien  

5. Vurder teori i forhold til fakta 

6. Begrund konklusion og vurder 

I starten er det vigtigt at få identificeret problemet rent økonomisk. Det første punkt er at finde ud 

af, hvilket økonomisk område sagen tilhører. Det kan f.eks. være logistik.  

Dernæst skal den økonomiske problemstilling klarlægges. Det skal angives, hvilket konkret pro-

blem inden for logistik, der skal findes en løsning til.  

Derefter findes teorien på området, og den pågældende teori forklares. Her er det teorien der rede-

gøres for, uden at relatere til den pågældende problemstilling.  

Nu skal teorien anvendes på fakta, dvs. på den konkrete situation. Det er her, den reelle vurdering 

og analyse af situationen sker. Når svaret er fundet, kan et forslag til løsning anføres. Det er vigtigt, 

at løsningsforslaget er begrundet med anvendelse af teorien. 

Den endelige konklusion er en opsummering af resultaterne. 

 

 

 

Kompetenceblomsten: 

 

 

Økonomisk tankegangs- 

Kompetence 

Man skal kunne afgøre, hvilke forhold der har betydning for en 

virksomheds økonomi 

Økonomisk problembehand-

lings-kompetence 

Man skal kunne identificere, formulere og behandle de økonomi-

ske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske 

forhold 

Økonomisk modelleringskom-

petence 

Man skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte 

økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og 

egenskaber 

Økonomisk ræsonnements-

kompetence 

Man skal kunne udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonne-

ment (argument), herunder kunne forklare sammenhængen mel-

lem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given sam-

menhæng 

Økonomisk databehandlings-

kompetence 

Man skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer 

om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informatio-
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nernes troværdighed og relevans 

Økonomisk kommunikations-

kompetence 

Man skal kunne fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske 

forhold 

Økonomisk redskabs kompe-

tence 

Man skal kunne udvælge og anvende relevante matematiske red-

skaber og it-værktøjer 

 

 

Opgave 5 -kapacitet 

 

Projekt i 1A 2015 Virksomhedsøkonomi og Matematik. 
 
 

PROBLEMSTILLINGEN 

Hvorfor har McDonald’s ofte svært ved at levere deres burgere inden for 200 sekunder i drive 

in, og hvad kan de gøre for at blive hurtigere ?  

I skal starte med at udarbejde følgende: 
1. Opstil min. 4 arbejdsspørgsmål til problemstillingen 

2. Find min. 4 økonomiske/matematiske teorier du kan anvende til at løse problemstillingen.  

Virksomhedsøkonomi 

Du er ansat som konsulent og skal udarbejde en analyse af McDonald’s restaurant i Tønder. Analysen 

skal have fokus på produktionen, og skal anvendes til at besvare problemstillingen –” Hvordan kan de 

indenfor 200 sekunder levere maden, og er der mulighed for at forbedre processen”? Rapporten skal 

indeholde en kort beskrivelse af kapacitet, kapacitetsstyring, udvidelse af kapaciteten samt produktions-

systemer 

Det færdige produkt skal være en rapport på ca. 5-10 sider 

Matematik 

Produkt: En instruktionsvideo der beskriver løsning af LP-problem.  

I skal ud fra oplysninger fra foredraget (eller fra andre steder) finde på et eksempel, hvor der kunne 

opstå knap kapacitet. I skal selv vælge to produkter og opstille relevante begrænsninger (mindst 3). 

Problemet skal løses vha. de redskaber I har til rådighed fra matematik og VØ og metoden skal fremgå 

klart af videoen.   

Derudover skal der afleveres en kort beskrivelse af hvem målgruppen er til jeres video (aldersgruppe, 

fagligt niveau osv.) og hvilke virkemidler I har brugt.  

  

 

 

 

I kan tage udgangspunkt i kapitel 28 og 32 samt https://www.youtube.com/watch?v=FpwwcpubUIw 

og  https://www.youtube.com/watch?v=_L0IJ7FqY8A samt 

https://www.youtube.com/watch?v=3KBF2O8ZQ-0&list=PL57C085E7201AACD2 

 

Opgave 5 - Strategi 

 

PBL - STRATEGISK ANALYSE AF REMA 1000 FOR 2A 
VI SKAL NU I GANG MED ET TVÆRFAGLIGT FORLØB I VØ OG AFSÆTNING. HOVED-

FORMÅLET ER STRATEGI, SAMT FORBEREDE JER PÅ ERHVERVSCASE TIL FORÅRET. 

I SKAL PARVIS SÆTTE JER IND I CASEN REMA 1000, OG PÅ BAGGRUND AF DENNE 

https://www.youtube.com/watch?v=FpwwcpubUIw
https://www.youtube.com/watch?v=_L0IJ7FqY8A
https://www.youtube.com/watch?v=3KBF2O8ZQ-0&list=PL57C085E7201AACD2
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CASE OG NEDENSTÅENDE MODEL OVER DEN STRATEGISKE PLATFORM, SKAL FØL-

GENDE OPGAVE LØSES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemet 

Rema 1000 står foran en stor beslutning om at åbne over 100 nye butikker i Danmark, se vedlage 

link http://www.avisen.dk/rema-1000-vil-aabne-130-nye-butikker-i-danmark_368151.aspx.  Direk-

tøren for Rema 1000 er imidlertid blevet lidt urolig, og i den forbindelse er I blevet ansat som kon-

sulenter. Jeres opgave er at lave en strategisk analyse af Rema 1000, der skal vurdere om det er en 

god ide. Direktøren vil gerne have at analysen tager udgangspunkt i ovenstående figur, men ellers 

har I frie hænder til at inddrage, hvad I har lyst til. 

 

Produktet 

Der skal udarbejdes en rapport. Rapporten tæller som en aflevering i både VØ og Afsætning, og der 

vil blive givet en karakter for opgaven. I vil få alle timerne i VØ og AFS og Finansiering indtil vin-

terferien i alt 12 timer + 4 timer efter vinterferien. 

Stof til analysen findes her: http://www.emu.dk/modul/danmarksmesterskab-i-erhvervscase-2013. I 

må i tillæg gerne inddrage ny information (husk grundig kildeangivelse). Det betragtes som en del 

af opgaven, at I får testet og udviklet jeres evne til at navigere rundt i materialet på emu.dk. samt 

yderligere relevant materiale. 

 

Opgave 6 - Outsourcing 

 

Problem ID c37824  

 Er outsourcing en god idé? 

N
OTE 

  

Problembeskrivelse ID c37825  

Danmarks Statistik gennemførte i 2012 en undersøgelse af danske virksomheders internationale organise-
ring og outsourcing i perioden 2009 – 2011. Undersøgelsen viste, at 19 procent af alle danske virksomheder 
med 50 eller flere ansatte har outsourcet til udlandet i perioden 2009 til 2011.  

I den senere tid er der dog dukket historier op om virksomheder, som vælger at insource igen. Spørgsmålet 
er derfor, om det overhovedet er en god ide at outsource.  

Du skal sammen med din gruppe udarbejde et notat på 4 sider, der belyser danske virksomheders outsour-
cing, herunder motiver samt fordele og ulemper i denne sammenhæng. 

http://www.avisen.dk/rema-1000-vil-aabne-130-nye-butikker-i-danmark_368151.aspx
http://www.emu.dk/modul/danmarksmesterskab-i-erhvervscase-2013
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N
OTE 

  

Forslag til arbejdsspørgsmål ID c37826  

1. Hvad forstås ved outsourcing? 
2. Hvilke typer af virksomheder outsourcer? 
3. Hvilke opgaver outsources? 
4. Til hvilke lande outsources? 
5. Hvilke motiver har virksomhederne for at outsource? 
6. Hvorfor vælger nogle virksomheder at insource igen? 

N
OTE 

  

Produkt ID c37828  

Et notat med følgende disponering: 

1. Indledning/Redegørelse - hvad er det? 
2. Analyse - fordele/ulemper? 
3. Vurdering/diskussion - er outsourcing en god ide? 

N
OTE 

  

Kilder til inspiration ID c37827  

International organisering og outsourcing, Nyt fra Danmarks Statistik, 12. december 2012  

Anders Ekman: Indspark: Er outsourcing stadig den rigtige løsning?, SCM & Logistik, 7. januar 2013.  

Outsourcing til Asien kan ikke betale sig, SCM & Logistik, 30. april 2014.  

Virksomheder taber penge på outsourcing, SCM & Logistik, 19. august 2014.  

Verdenskortet for produktion er i hastig forandring, SCM & Logistik, 4. december 2014.  

Outsourcing giver dårlig service, SCM & Logistik, 4. december 2014.  

Produktion rykker hjem fra Polen, SCM & Logistik, 8. december 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR644.pdf
http://www.scm.dk/indspark-er-outsourcing-stadig-den-rigtige-l%C3%B8sning
http://scm.dk/outsourcing-til-asien-kan-ikke-betale-sig
http://www.scm.dk/virksomheder-taber-penge-p%C3%A5-outsourcing
http://scm.dk/verdenskortet-produktion-er-i-hastig-forandring
http://scm.dk/outsourcing-giver-d%C3%A5rlig-service
http://scm.dk/dansk-fabrik-rykker-hjem-fra-polen

