
Afsætning

Afsætning tilhører den samfundsvidenska

belige fagrække, og faget beskæftiger sig

med virksomheders udvikling såvel nationalt

som internationalt, idet der er særligt fokus

på virksomhedens markedsføring. Stofom

råderne i faget falder inden for strategi,

købsadfærd, markedsanalyse, markedskorn

munikation og afsætningsledelse.

Afsætning har tætte relationer til virksom-

hedsøkonomi, og de to fag giver sammen en

helhedsvurdering afvirksomheden. I lighed

med virksomhedsØkonomi er afsætning et

anvendelsesorienteret fag, der har fokus på

løsning af praktiske problemstillinger. Endvi

dere er den internationale dimension vigtig i

alle fagets stofområder.

Metoder

Anatyseniveauer

rAnatyseenhed •

tndividniveau

Virksomhedsniv...

Markeds- eller
brancheniveau

Samfundsniveau

punktet kan være en casebeskrivelse, som

kan suppleres med informationsindsamling.

Først tilvejebringes informationer gennem

indsamling afdata. Herefter systematiseres

dataene ved anvendelse affagets teorier

og metoder, hvorefter der er grundlag for

at vurdere virksomhedens handlemulighe

der. Ved hjælp affagets begreber og teorier

forsøger man at beskrive, forstå og forklare

afsætningsøkonomiske sammenhænge.

1 tværfaglig sammenhæng vil virksomhe

den oftest være omdrejningspunktet. Som

det fremgår af nedenstående oversigt, kan

analyseniveauet variere afhængig af den

problemstilling, der er genstand for analy

sen. Forklaringsobjektet er dog oftest den

enkelte virksomhed.

En problemstilling kan endvidere ses ud fra

forskellige aktørers — eller interessenters —

synsvinkel. Oftest vil en problemstilling blive

analyseret og vurderet fra en bestemt virk-

somheds vinkel, men en person, en gruppe
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af personer, en afdeling i en virksomhed, en
organisation, en gruppe afvirksomheder (fx
i samme branche) kan også være aktør.

Casemetoden
Casemetoden er central som stud iemetode
i faget, og i såvel erhvervscase som i fagets
skriftlige og mundtlige eksamensform er
udgangspunktet en casebeskrivelse af en
virksomheds interne og eksterne forhold.
Casemetoden binder fagets teorier sammen
med den praksis, man møder i erhvervslivet.
I erhvervscase arbejdes der med åbne cases,
der er den casetype, der kommer tættest på
praksis. Kendetegnende for den åbne case
er, at ingen problemer er givet på forhånd,
og derfor skal problemstillinger selvstæn
digt identificeres og løses med udgangs
punkt i casematerialet. I faget afsætning
knyttes der ofte åbne spørgsmål til casen.

erhvervslivets erfaringer, og fokus ligger i
casemetoden på at undersøge virksomhe
ders handlemuligheder og opstille scenarier
for virksomhedens udvikling.

Casemetoden må ikke forveksles med
casestudier, som er en anden samfundsviden
skabelig metode. Casestudier er en forsk-
ningsmetode, hvor forskeren fx undersøger
en række virksomheder og på baggrund heraf
opstiller en teori. Michael Porters teori om de

Komparativ metode
Såvel i afsætning som i tværfaglige sam-
menhænge anvendes den komparative
metode, som skal forstås som en sam-
menlignende analyse. Når man anvender
komparativ metode, gennemfører man en
systematisk sammenligning afforhold i to
eller flere virksomheder, idet man fx sam-
menligner forskellige variables indvirkning
på de valgte virksomheder som fx konkur
rencesituationen, kundernes købsadfærd,
den samfundsøkonomiske udvikling,
demografiske forskydninger eller masseme
diers indflydelse. Man søger efter ligheder
og forskelle med henblik på at nå frem til
nogle generelle betragtninger. Vinklen på
analysen kanfxvære, hvordan kulturelle for-
skelle vil påvirke to forskellige virksomheder,
eller hvilke handlemuligheder to forskellige
virksomheder har under ændrede kon kur-
renceforhold.

Metoder til indsamling af empiri
En helt central metode i afsætning er
tilvejebringelse af empirisk materiale om
casevirksomheden eller branchen. Der
er tradition for stort set udelukkende at
anvende dokumentarisk materiale, dvs.
materiale der allerede er indsamlet, idet det
ofte er et stort og tidskrævende arbejde at
indsamle primære data gennem interviews,
spørgeskemaer eller på anden vis.

Man skal altid forholde sig kritisk til indsam
let empirisk materiale og vurdere kildemate
rialet ud fra følgende kriterier:

. Pålidelighed

. Aktualitet

. Objektivitet

. Repræsentativitet

Materiale hentet fra en virksomheds hjem-
meside kan være præget af, at virksom-
heden ønsker at fremstå så positivt som

Casemetoden anvendes for at lære af

generiske strategier bygger fx på en række
casestudier, ligesom Kim W. Chan og Renee
Maubougne også gennemførte casestudier
af en lang række virksomheder, inden de
opstillede Blue Ocean-teorien.
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muligt, og man bør derfor altid søge andre

kilder som fx avisartikter, når man arbejder

med virksomhedsanalyse. Endvidere bør

man primært benytte aktuelle kilder, da de

Økonomiske konjunkturer, konkurrencesitua

tionen og efterspørgselsforhold hurtigt kan

ændre sig og dermed påvirke virksomhedens

forudsætninger.

Kvantitative data er i afsætningsmæssig

sammenhæng typisk statistisk materiale,

der bygger på en omfattende dataindsam

ing, og som derefter er systematiseret.

Denne type data, der også kaldes hårde

data, kan opstilles i tabelform eller som dia

grammer. Kvantitative data er ofte indsam

let gennem interviews med et stort antal

personer eller virksomheder, så analysere-

sultatet er repræsentativt, dvs. at interviews

kan bruges generaliserende om hele popula

tionen, fx Danmarks befolkning.

I undervisningssammenhæng vil kvanti

tative data være tilgængelige i fx www.

statistikbanken.dk og i Euromonitor-data

basen. På www.statistikbanken.dk findes fx

informationer om indkomstforhold, forbrug

og priser. I Euromonitor kan der fx findes

informationer om de enkelte mærkers mar

kedsandel på forskellige markeder, virksom-

hedernes samlede omsætning og salgsvolu

men inden for forskellige varekategorier.

En mere effektiv og tidssvarende opsamling

af kvantitative data sker elektronisk gennem

kasseapparaternes sca nning af stregkoder.

Der kan fx være tale om statistisk materiale

fra markedsanalyseinstituttet Nielsen, der

har specialiseret sig i at overvåge såkaldte

Iast moving consumergoods, dvs. kortvarige

forbrugsgoder som fx slik, drikkevarer og

morgenmadsprodukter. Nielsen kan levere

data om salgsvolumen og salgspriser til

både mærkevareproducenter og detail-

handelskæder og med disse data kan KiM’s

ma rkedskæder.

Kobling af teori og empiri

I afsætning arbejder man ud fra en overord

net metode, der kobler teori og empiri. Ud

fra casematerialet eller de indsamlede data

formuleres relevante problemstillinger, og

for at kunne løse virksomhedens problem-

stillinger inddrages teori og modeller fra

fagets værktøjskasse.
Ved hjælp afteori og modeller ana-

lyseres relevante data om virksomheden,

hvorved man når frem til svar på de rejste

problemstillinger og dermed til en konklu

sion. Ved at kombinere teori og empiri ska-

bes der ny viden, således at den opstillede

fx overvåge, hvordan en aktuel kampagne

på ty påvirker salget af chips i diverse super-

Kvalitative data betegnes også bløde data,

idet det er data, som ikke kan udtrykkes

i eksakte talstørrelser. Det kan fx være

holdninger eller værdier i forbindelse med

en købs- eller serviceoplevelse, eller det kan

være interviews gennemført for at afdække

brugervenligheden på forskellige websites.

Dataene indsamles typisk gennem dybde-

interviews eller fokusgruppeinterviews, hvor

der arbejdes med åbne spørgsmål. Disse

data er derfor svære at opstille i tabelform

eller som figurer.

I projekt- og opgavesammenhæng vil det

væsentligste informationsgru ndlag i afsæt

ning typisk være kvalitative data i form af

artikler fra nyhedsmedier, som bygger på

data indsamlet og bearbejdet af en journa

list. Kun i begrænset omfang benyttes egen

indsamling af kvalitative data fx indsamlet

ved virksomhedsbesøg eller interviews med

nøglepersoner i en virksomhed.
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I de tre samfundsøkonomiske fag afsæt
ning, virksomhedsøkonomi og international
Økonomi er målene bygget op om de samme
Økonomiske kompetencer. Det er naturligt,
da fagene alle udspringer af samfundsviden
skaberne, og det gør det lettere at arbejde
tværfagligt inden for fagene.

Det er ikke kun i de Økonomiske fag, at

de økonomiske kompetencer kommer i spil.

I studieområdet del 2 i forbindelse med
erhvervscase bruges de fleste økonomiske
kom petencer.
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Afsætningsøkonomiske
kompetencer
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Ved casemetoden skal man indsamle
eksterne informationer om casevirksom
heden og bearbejde de data, der findes,
og her kommer databehandlingskompe
tencen i fokus. Hvis der er tale om en åben
case uden tilhørende spørgsmål, skal man
selvstændigt identificere og analysere
relevante problemstillinger, og her er den
Økonomiske tankegangskompetence central.
I analysearbejdet i faget og ved opstilling af
handlingsalternativer bruges såvel problem-
behandlingskompetencen og modellerings
kompetencen, da analysearbejdet bygger
på udvælgelse og anvendelse af relevante
modeller og teorier. Endelig skal resultatet
afcasearbejdet præsenteres såvel skriftligt
som mundtligt, hvor kommunikationskom
petencen kommer i spil.

Nedenfor er der en oversigt over de kompe
tencer, som man skal opnå i afsætning A.

Taksonomier

Taksonomi er et system, som målene for
afsætning er bygget op efter, og som bruges
til at inddele sværhedsgraden af forskellige
spørgsmål, som der arbejdes med i faget.
Spørgsmål til afsætningsøkonomiske cases
formuleres ud fra de tre Øverste niveauer
i SOLO-taksonomien (se oversigt næste
side). Det multistrukturelle niveau er det
laveste niveau, idet det er forholdsvis let
fx at karakterisere en virksomhed eller
redegøre for konkurrencesituationen på
et givent marked. Det rationelle niveau er
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det mellemste niveau, hvor man typisk skat
anatysere en probtemstitting ved hjælp af en
elter flere modeller. Det udvidede abstrakte
niveau er det højeste nïveau, hvor man fx

skat vurdere en problemstitting på baggrund
af redegøretser og anatyser foretaget på et
undertiggende niveau.
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