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QUIZ: Marked og analyse  
  
Hvert hold kan max score 3000 point 
Quizzen indeholder 20 spørgsmål, som hver kan give 150 point. 
Blyanter og kuglepenne er eneste tilladte hjælpemidler 
   
Spørgsmål: 

1. Hvad sker der med prisen på en vare, når udbuddet stiger? 
� Den falder 
� Den er uændret  
� Den stiger 

 
2. Hvad sker der med prisen på en vare, når efterspørgslen falder? 

� Den falder 
� Den er uændret 
� Den stiger 

 
3. Hvad kalder man det sted, hvor købere og sælgere mødes for at udveksle varer, services og 

anden relevant information? 
� Efterspørgsel 
� Position 
� Marked 
� Udbud 

 
4. Hvad bestemmer prisen på produkter og services? 

� Loven om kvantitet og kvalitet i markedet 
� Loven om overproduktion og varemangel i markedet 
� Tyngdeloven og loven om acceleration i markedet 
� Loven om udbud og efterspørgsel 

 
5. Hvornår er der ligevægt i udbud og efterspørgsel? 

� Når den mængde, som køberne er villige og i stand til at købe matcher den 
mængde, som producenterne er villige og i stand til at sælge 

� Når den mængde, som køberne er villige til at sælge og i stand til at producere 
overstiger den mængde, som producenterne er villige og i stand til at købe 

� Når den efterspørgsel, som producenterne er villige til at acceptere matcher den 
pris, som producenterne har råd til 
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6. Hvad kalder man processen, hvor der indsamles information om et marked indenfor en 

branche? 
� En virksomhedsanalyse 
� En markedsanalyse 
� En procesanalyse 
� En markedsproces 

 
7. Hvad er en markedsandel 

� En virksomheds omsætning i forhold til den samlede omsætning på det 
pågældende marked 

� En virksomheds overskud i forhold til det samlede overskud på det pågældende 
marked 

� Antallet af markeder i et europæisk land i forhold til det samlede antal markeder i 
verden. 

  
8. Hvad er virksomhed C’s markedsandel målt i procent? 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________% 
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9. Hvorfor er markedsandel vigtig? 

� Fordi en virksomheds skattesats afhænger af dens markedsandel 
� Fordi en større markedsandel giver mere tilfredse kunder 
� Fordi markedsandelen fortæller, hvorvidt en virksomhed vokser, stagnerer eller 

taber terræn 
� Markedsandel er slet ikke vigtig 

   
10. Hvad er en værdikæde?  

� En halskæde, der bæres af virksomhedens mest værdifulde medarbejder 
� En model som beskriver de indkøbsaktiviteter, der er nødvendige for at kunne købe 

råvarer 
� En model der beskriver de markedsføringsaktiviteter, der er nødvendige for at 

kunne sælge et produkt eller en service 
� En model der beskriver den række af aktiviteter, der skaber værdi for 

virksomhedens produkter 
 

11. Hvad bruger man normalt ikke en markedsanalyse til (flere svarmuligheder)? 
� at forstå kundeadfærden 
� at beskrive virksomhedens interne alkoholpolitik 
� at forstå mine konkurrenter 
� at forstå de overordnede trends i markedet  
� at forstå bankens udlånspolitik 
� at forstå profitabiliteten i markedet 
� at tage bedre og mere effektive forretningsbeslutninger 
� at beskrive udviklingen i obligationskurserne  

 
12. Hvad adskiller B2C fra B2B markedet i forhold til købsadfærd?  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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13. Beskriv egenskaber, fordele og udbytte ved at udskifte gulvtæppe med et trægulv i en 
gammel murermestervilla? 

 
Egenskaber: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fordele: 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Udbytte:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
14. Nævn de fire klassiske handlingsparametre 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 
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15. Nævn andre handlingsparametre, som er ‘kommet til’ siden  
 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

16. Hvilke af følgende SWOT-elementer er interne forhold for en virksomhed? 
� Styrker og svagheder 
� Muligheder og trusler 
� Styrker og muligheder 
� Svagheder og trusler 

  
17. Forbruger ‘touch points’ kan både være digitale og analoge 

� Sandt 
� Falsk 

 
18. Hvad er USP? 

� United Service Priorities 
� Unique Selling Proposition  
� United Selling Proposition  
� Undiscovered Sales Pitch  

 
19. Hvorfor er en USP vigtig? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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20. Se på nedenstående diagram. Hvad vil en pris på 30 kr. resultere i? 
� Ligevægt 
� Varemangel på 40 enheder 
� Overproduktion af 40 enheder 
� Overproduktion af 70 enheder 
� Varemangel på 0 enheder 

 
 


