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Titel 1: Købsadfærd på konsumentmarkedet  
 
Litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), kapitel 6.0-6.7 
 

Indhold • Intro – forskel på BtC og BtB 
• SOR-modellen 
• Behov 
• Købemotiver 
• Købstyper og købsadfærdstyper 
• Køberoller 
• Beslutningsprocessen 
• Andre købsadfærdsbegreber (livscyklus, forbrugsvaner og reference-

grupper) 
 
Film:  
Diverse afsnit af Luksusfælden 
The Joneses 
 

Omfang 
 

8 lektioner á 80 minutter 
 

Særlige fokuspunkter 
 

Købemotiver og beslutningsprocessen. Mindre fokus på SOR modellen.  
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Titel 2: Konkurrencestrategier, Porteføljestrategier & Vækst  
 
Litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), kapitel 8.4 + 8.5, 10.1-10.3 
 

Indhold Konkurrencestrategier 
Vækststrategier 
Porteføljestrategier 
 
Supplerende materiale: ”Choice, Happiness & Spaghettisauce”, Malcolm 
Gladwell, TED talk   
https://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce/tran-
script#t-166193 
 
 

Omfang 
 

5 moduler á 80 minutter 
 

Særlige fokuspunkter 
 

Fokus på modelleringskompetencer. Fokus på økonomiske ræsonnementer 
og det diskuterende taksonomiske niveau.  

https://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce/transcript#t-166193
https://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce/transcript#t-166193
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Titel 3: Forretningsmodeller 
 
Litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), kapitel 2.3 + 2.4, 10.4, 10.5 
 

Indhold • Business Model Canvas 
• Forretningsmodeller 
• Digitale forretningsmodeller 

 
Supplerende materiale:  
Løvens Hule, DR 
 
 
 

Omfang 
 

4 lektioner á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter At oparbejde kompetencer i forhold til at kunne anvende især Business Mo-
del Canvas i forbindelse med Erhvervscase.  



Undervisningsbeskrivelse Klasse: 3C Underviser: KS 
2021-2022 Fag: AØA Skole: Det Blå Gymnasium 

Side 5 af 13 

 

 
  

Titel 4: Segmenteringsprocessen 
 
Indhold + litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), kapitel 11 
 

• Markedsegmentering 
• Segmenteringsprocessen 
• Målgruppevalg 
• Positionering 

 
Ekstra materialer:  
Conzoom.dk 
Gallups kompas 
Film: I danmark er jeg født (DR Dokumentar) 
 

Omfang 
 

4 moduler á 80 minutter 
 

Særlige fokuspunkter At identificere og skelne mellem segmenter, virksomheders positionering 
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Titel 5: Købsadfærd B2B  
 
Litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), kapitel 7 + 13 
 

Indhold  
 

• Segmentering på producentmarkedet (Build-up/Break down) 
• De 3 delmarkeder 
• Købsbeslutningsprocessen på producentmarkedet 
• Buy-Grid modellen 
• Købscentret  

 
 

 
Supplerende stof:  

• Video: This is Russia, om business relationer i Rusland 
https://www.youtube.com/watch?v=wOPuvTMndIs 

 
 
 

Omfang 
 

4 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Modelleringskompetencer, særligt i forhold til buy-grid modellen  
• Redegøre for forskellene og betydningen af forskellene på de 3 del-

markeder 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wOPuvTMndIs
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Titel 6: Omverdensforhold Globalt  
 
Indhold + litteratur Bregendahl et al (2017) Marketing, Systime Kapitel 3.4 

 
• PESTEL analyse 

 
Supplerende materiale 

• CIA World factbook 
 
 
 

Omfang 
 

4 lektioner á 45 minutter 
 

Særlige fokuspunkter Fokus på informationssøgning, kulturforskelle og deres betydning for købs-
adfærd 
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Titel 7: Internationalisering 
 
Litteratur Marketing: Michael Bregendahl, Morten Haase, René Mortensen og Birte 

Ravn Østergaard (red.), Kapitel 9, 17, 19, 21 & 23. 
 

Indhold Internationalisering 

• Internationaliseringsmodeller 
• Eksportmotiver 
• Eksportberedskab 
• Markedsudvælgelse 
• Det internationale parametermix 
• Kultur 

Film: ”American Factory” (2019) 

 
 

Omfang 
 

12 lektioner á 80 minutter 
 

Særlige fokuspunkter 
 

Fokus på modelleringskompetencer. Fokus på økonomiske ræsonnementer 
og det diskuterende taksonomiske niveau.  
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Titel 8: Sammenhængende forløb til eksamen (KS) 
 
Litteratur  
Indhold Sammenhængende forløb 

Afsætning A 
 

Emne: Den nationale marketingplan 
Se vedlagte bilag. 
 
 
 
 

Omfang 
 

10 Moduler 
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Bilag:  
 

Afsætning niveau A 
 
Ifølge HHX-bekendtgørelsen skal der som grundlag for den mundtlige eksamen, arbejdes med et 
sammenhængende forløb, som skal dække kernestofområderne bredt. Forløbets overordnede 
emne bestemmes af lærerne, og vi har valgt emnet ”National marketingplan”.  
 

Formkrav 
 
Projektet udarbejdes individuelt 
 
 
Eksamensprojektets opstart 
 
I dag: 

• Læs eksamensprojektbeskrivelsen 
• Vælg case virksomhed (selvvalgt virksomheden inden for dagligvarebranchen). Når du vælger 

case virksomheden må du IKKE vælge en virksomhed som er anvendt tidligere (i EC, eksa-
mensopgaver m.m.) 

• Find alle nødvendige informationskilder så du er sikker på at du kan løse opgaven 
• Læs kap. 25 i grundbogen 

 
Projektets indhold 
 
Eksamensprojektet består af 3 dele: 

1) Udarbejdelse af en national marketingplan for en selvvalgte casevirksomhed inden for dagligva-
rebranchen.  

2) Udarbejdelse af poster til eksamen 
3) En eventuel mundtlig præsentation og forsvar af marketingplanen (til eksamen og/eller i oppo-

nentgrupper) 

 
I første del af eksamensprojektet skal du aflevere et notat på maksimalt 6 sider indeholdende den 
nationale marketingplan for den valgte produktgruppe/den valgte casevirksomhed på det danske 
marked. I denne marketingplan skal der være fokus på marketingmix strategierne.  
 
Rapporten skal indeholde følgende elementer: 
 Forside 
 Indholdsfortegnelse 
 Marketingplanens situationsanalyse 

o Målgruppebeskrivelse 
o Nuværende 4 P’er 
o Værdikæde 
o Virksomhedens internationalisering 
o PESTEL 
o Konkurrencesituationen i branchen 
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o Opstil analyseresultaterne i SWOT-modellen 
o Kort vurdering af virksomhedens nuværende eller fremtidige udfordringer.  

 Mål for marketingplanen (jævnfør punktet neden for: et mål om markedspenetration) 
o Identificér et eller flere mål for virksomheden, som understøttes af deres nuværende 

strategier. 
 Marketingplanens marketingstrategier 

o Diskutér hvilke ændringer i hovedstrategierne der kan/skal laves for at opnå de opstil-
lede mål. 

o Gennemgå relevante dele af parametermixet som understøtter en opnåelse af målene og 
hænger sammen med potentielle ændringer i hovedstrategierne. 

 Kontrol af marketingplanen 
o Hvordan vil du undersøge, hvordan omsætningsmålet er nået? 

 Kildefortegnelse 
 Bilag 

Husk at være opmærksom på de særlige krav, der stilles ved notatgenren – altså hvordan et notat 
skrives og hvad det indeholder/ikke indeholder. 
 
I den anden del af eksamensprojektet skal den enkelte elev udarbejde en planche. Denne planche 
er en samlet visuel præsentation af konklusionerne i hele eksamensprojektet. Se eksempler i bilag 
1 til eksamensprojektbeskrivelsen. 
 
 
I den sidste del af eksamensprojektet skal du præsentere konklusionerne i marketingplanen 
mundtligt for din opponentgruppe (hvis vi når det). Ellers skal du inddrage din marketingplan i din 
mundtlige eksamen. Du skal til præsentationen medbringe din planche. 
 
 
Eksamen 
 
I vejledningen til bekendtgørelsen for faget Afsætning A står der om den mundtlige eksamen: 
 
”Grundlaget for prøven er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisnin-
gen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag.  
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.  
 
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af den trukne opgave samt 
perspektiveringen til forløbet og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksa-
minator.” 
 
Det vil sige, at den mundtlige eksamen består af 2 forskellige elementer: 
 

1) I skal besvare en trukket opgave med spørgsmål og bilag – denne opgave har I 30 minutters 
forberedelsestid til at besvare. 

2) Derefter skal I perspektivere den trukne opgave til jeres eksamensprojekt ud fra jeres eksamens-
produkt, som er planchen. 
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Datoer og deadlines 

 

Udarbejdelse  
Projektet udarbejdes inden for ugerne 14-19, hvor vi har ca. 3 afsætningsmoduler om ugen. 
 
Deadlines 
 

Projektdel Afleveringstidspunkt 
National marketingplan 6. maj 2021 kl. 23.55 
Udarbejdelse af poster 11. maj 2021 kl. 16.00 

 
 
 
Din præstation tæller 
 
Din marketingplan/notat vil tælle med i afsætningslærerens vurdering af din skriftlige årskarakter. 
 
 
Manglende eller for sen aflevering 
 
Det er dit ansvar, at deadline for aflevering af marketingplanen overholdes. Overskridelse af tids-
fristen vil medføre, at besvarelsen ikke kan accepteres som rettidigt afleveret.  
Manglende aflevering af eksamensprojektet vil betyde, at du IKKE kan få lov til at gå til eksamen 
i afsætning A, og dermed reelt skal gå 3.G om. 
 
Skyldes manglende/for sen aflevering sygdom, skal skolen underrettes inden afleveringstidspunk-
tet. Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring. 
 
 
 
Notatgenren 
 
Notatformen er den genre, som oftest anvendes i økonomifagene. Notatet har sin oprindelse i mi-
nisterier, direktioner og bestyrelser, hvor problemfelter og løsningsmuligheder opridses som 
grundlag for beslutningstagere i processen med at træffe de bedste beslutninger, ud fra en afsæt-
ningsøkonomisk faglig vurdering. 

Notatform er altså en skrivemetode, hvor man hjælper læseren gennem noget svært/tungt økono-
misk stof, ved at skrive koncentreret og struktureret.  

Det er essentielt, når man skriver i notatform, at de analytiske felter ikke blandes sammen, men at 
man præcist får afskilt de forskellige analyser, metoder og løsninger klart fra hinanden. Dette kan 
gøres gennem anvendelsen af adskilte afsnit med hver deres overskrift, samt deloverskrifter for 
hvert underemne. Overskrifter og deloverskrifter fungerer i et notat som pejlemærker, hvor læse-
ren kan udvælge de specifikke emner der er nødvendige for en beslutning og udelade resten. Hver 
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afsnit skal derfor både være selvstændigt og samtidig forbundet til de andre afsnit. Særligt skal 
konklusionerne være yderst klare og tydelige.   

Der vil ikke være et egentligt metode afsnit, men dog angivelse af kilder i fodnoter. 
 


	Titel 1: Købsadfærd på konsumentmarkedet 
	Titel 2: Konkurrencestrategier, Porteføljestrategier & Vækst 
	Titel 3: Forretningsmodeller
	Titel 4: Segmenteringsprocessen
	Titel 5: Købsadfærd B2B 
	Titel 6: Omverdensforhold Globalt 
	Titel 7: Internationalisering
	Titel 8: Sammenhængende forløb til eksamen (KS)
	Formkrav
	Eksamensprojektets opstart
	Projektets indhold

	Formkrav
	Eksamensprojektets opstart
	Projektets indhold

	Formkrav
	Eksamensprojektets opstart
	Projektets indhold

	Formkrav
	Eksamensprojektets opstart
	Projektets indhold


