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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 1 

 

Virksomhedens forretningsmodel (interne forhold) 

Forløb 2 

 

Virksomhedens omverdensforhold og konkurrenceforhold (eksterne forhold) 

Forløb 3 Virksomhedens konkurrencestrategi og vækststrategi 

 

Forløb 4 

 

Virksomhedens målgruppevalg og marketingstrategi 

Forløb 5 

 

Eksamensprojekt: Situationsanalyse og strategiske anbefalinger (selvvalgte cases) 

Forløb 6 

 

Repetition 

 

 

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb 

 
 

Forløb 1 Virksomhedens forretningsmodel (interne forhold) 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 S.H. Lerche: ”Den strategiske analyseproces” og ”Virksomhedens 

forretningsmodel”, i Virksomhedens verden (Systime 2018) 

 P. Kotler, m.fl.: ”Business as unusual”, i Marketing 3.0 (2010) 

 A. Osterwalder: Business Model Generation, 

https://www.youtube.com/watch?v=RpFiL-1TVLw 

 Eget materiale om samfundsfaglig metode og dataindsamling 

 

Supplerende stof 

 S.H. Lerche: ”Etablering af ny virksomhed” (om idéudviklingsprocessen og 

arbejdet med en forretningsplan), i Virksomhedens verden (2018) 

 Startup-cases fra DR-programserien Løvens hule (sæson 2, afsnit 3), 

https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-ii/loevens-hule-ii-3-6  

 Virksomhedscases (diverse artikler, hjemmesider, nyhedsindslag, mv.) til 

analyse, diskussion og afprøvning af fagets teori. I forløbet har vi bl.a. arbejdet 

med virksomhederne Lirumlarumleg, Arket, Hansen flødeis og Flying Tiger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpFiL-1TVLw
https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-ii/loevens-hule-ii-3-6


Omfang  40 timer og fagligt stof svarende til ca. 80 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

   Analyseprocessens faser, analysemetoder, datakilder og informationsindsamling 

   Virksomhedskarakteristik, herunder virksomhedstyper og ejerformer 

   Forretningsmodeller, herunder værdikæde og aktivitetsanalyse 

   Mission, vision og værdier 

   Samlet SW-analyse (Strenghts & Weaknesses) 

   Miniprojekt (investorspil) om egen forretningsidé og forretningsmodel  

 Kompetencefokus: Informationsbearbejdning, ræsonnement, modellering og 

problembehandling 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Feltarbejde (observationsøvelser), fælles og individuel desk-research, 

klasseundervisning og gruppearbejde i forskellige varianter, kursistoplæg  

 

 

 

Forløb 2  Virksomhedens omverdensforhold og konkurrenceforhold (eksterne forhold) 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 S.H. Lerche: ”Virksomhedens eksterne forhold” (omverdensforhold, 

konkurrencekræfter og kritiske succesfaktorer), i Virksomhedens verden 

(Systime 2018) 

 M. Bregendahl, m.fl.: ”Købsadfærd på konsumentmarkedet” og ”Købsadfærd på 

producentmarkedet”, i Marketing (Systime 2017)  

 

Supplerende stof 

 Virksomhedscases (diverse artikler, hjemmesider, nyhedsindslag, mv.) til 

analyse, diskussion og afprøvning af fagets teori. I forløbet har vi bl.a. arbejdet 

med problemstillinger i boghandlerbranchen, flybranchen og convenience food-

branchen 

 

Omfang 40 timer og fagligt stof svarende til ca. 80 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Analyseniveauer: Markeds- og brancheafgrænsning 

   Omverdensforhold nationalt og globalt (PEST) 

 Branche- og konkurrenceforhold (Porters five forces) 

 Konkurrentidentifikation og konkurrencemæssige positioner 

 Kritiske succesfaktorer og markedsanalyse 

 Købsadfærd på konsument- og producentmarkedet 

 Samlet OT-analyse (Opportunities & Threats) 

 Kompetencefokus: Informationsbearbejdning, ræsonnement, modellering og 

problembehandling 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning og gruppearbejde i forskellige varianter, kursistoplæg 

 

 

Forløb 3 Virksomhedens konkurrencestrategi og vækststrategi 

  



Indhold Kernestof 

 S.H. Lerche: ”Strategisk evaluering (SWOT)”, ”Konkurrencestrategi” og 

”Vækststrategi”, i Virksomhedens verden (Systime 2018) 

 W. Chang Kim og René Mauborgne: ”Sådan skaber man blå oceaner” og 

”Strategilærredet”, i Blue Ocean Strategy (2005) 

 

Supplerende stof 

 Virksomhedscases (diverse artikler, hjemmesider, nyhedsindslag, mv.) til 

analyse, diskussion og afprøvning af fagets teori. I forløbet har vi bl.a. arbejdet 

med virksomhederne Peter Beier, Hallernes smørrebrød, Nordic Seaplanes, 

Lego og Casella Wines 

 

Omfang 40 timer og fagligt stof svarende til ca. 60 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

   SWOT-opstilling (kobling af interne og eksterne forhold fra forløb 1 og 2) 

   Positionering og konkurrencestrategier (Porters generiske strategier og Blue 

Ocean strategi) 

 Vækststrategier (Ansoff) 

 Kompetencefokus: Ræsonnement, modellering og problembehandling 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Virksomhedsbesøg hos Hallernes smørrebrød i Magasin, klasseundervisning, 

gruppearbejde i forskellige varianter, kursistfremlæggelser 

 

 

 

 

Forløb 4 Virksomhedens målgruppevalg og marketingstrategi 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 M. Bregendahl, m.fl.: ”Segmentering, målgruppevalg og positionering”, i 

Marketing (Systime 2017) 

 S.H. Lerche: ”Marketingstrategi”, i Virksomhedens verden (Systime 2018) 

 J. Helnæs og D. Nielsen: ”Online marketing”, i Online marketing (Systime 

2017) 

 M. Bregendahl, m.fl.: ”Markedskort”, i Marketing (Systime 2017) 

 

Supplerende stof 

 P. Kotler: ”Planlægning af marketingmix”, i Kotler om marketing (2000) 

 Pine og Gilmore: ”Velkommen til oplevelsesøkonomien”, i Velkommen til 

oplevelsesøkonomien (2009) 

 S.H. Lerche: ”Markedsføring på de emotionelle markeder”, i Virksomhedens 

verden (Systime 2018) 

 Sundhedsstyrelsen: ”But Why?”, (kampagne mod rygning, bureau: Advice18 og 

Vizeum), i Reklamen til Eksamen (2018) 

 Virksomhedscases (diverse artikler, hjemmesider, nyhedsindslag, mv.) til 

analyse, diskussion og afprøvning af fagets teori. I forløbet har vi bl.a. arbejdet 

med virksomhederne Årø vingård, Lakrids by Bülow, Læsø Salt og Vipp 

 

Omfang 40 timer og fagligt stof svarende til ca. 100 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Segmentering og målgruppevalg, herunder livsstilsmodeller 



   Marketingmixet på B2C-markedet 

   Online marketing, herunder påvirkningsmuligheder i købsbeslutningsprocessen 

   Oplevelsesbaseret marketingmix  

   Projektarbejde: Udarbejdelse af promotionkampagne med kreativt produkt 

 Kompetencefokus: Ræsonnement, problembehandling og formidling 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde i forskellige varianter, kursistfremlæggelser for 

klassen 

 

 

 

 

Forløb 5 Eksamensprojekt: Situationsanalyse og strategiske anbefalinger 

 

Indhold 

 

Sammenhængende forløb hvor kursisterne i grupper (eller enkeltvis) har arbejdet 

med at indsamle informationer og lave analyser af selvvalgte virksomheder med 

henblik på at identificere, formulere og løse virksomhedens udfordringer  

 

Omfang 40 timer og fagligt stof svarende til ca. 50 sider (varierende i de enkelte projekter) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

I projektforløbet er alle fagets kernestofområder og de faglige mål sat i spil med 

særligt fokus på følgende kompetencer: 

 

 At indsamle, vurdere, bearbejde og formidle relevante informationer  

 At identificere, formulere og løse afgrænsede problemstillinger i selvvalgte 

virksomheder 

 At ræsonnere og argumentere ud fra teori og fagbegreber, herunder anvende og 

forklare afsætningsøkonomiske modeller 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Feltarbejde, projektarbejde med konsulenthjælp, kursistfremlæggelser 

 

 

 

 

Forløb 6 Repetition 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 Kernestof fra de forudgående forløb 

 

Supplerende stof 

 Supplerende stof fra de forudgående forløb 

 

Omfang 10 timer  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 Repetition af de mest centrale læringspunkter fra de forudgående forløb 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde i forskellige varianter 

 



 

 


