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Forord

dette kompendium indeholder en summarisk oversigt over grundlæggende begre-
ber og modeller inden for driftsøkonomien. kompendiet skal ikke opfattes som en 
erstatning for en lærebog, idet en grundlæggende forståelse af driftsøkonomien 
kræver, at der arbejdes med en mere detaljeret lærebog. når den grundlæggende 
forståelse herved er opnået, så kan dette kompendium forhåbentligt bidrage til at 
fremme overblikket og til at være en hjælp ved løsning af konkrete opgaver. 

kompendiet og min publikation: „driftsøkonomiske problemstillinger – opgaver og 
løsninger“ er emnemæssigt disponeret på samme måde, idet sigtet har været, at de 
to publikationer skulle kunne supplere hinanden.

Civ. ing. Aage u. michelsen

Aage.u.michelsen@gmail.com
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Forord

www.andritz.com

Førende indenfor procesteknologi og systemer
- er du klar på en udfordring?

ANDRITZ AG er en global østrigsk koncern, der 
udvikler og producerer teknologier, maskiner og hele 
fabriksanlæg til industrielt brug indenfor fire forskellige 
forretningsområder. I Danmark har ANDRITZ til huse 
i Esbjerg. Under samme tag findes hovedkontoret 
for ANDRITZ Feed Technologies samt en afdeling af 
ANDRITZ Pulp & Paper Biomass. Fælles for de to 
områder er pelletering som teknologi. 
ANDRITZ Feed Technologies er en af verdens 
ledende leverandører af fabriksanlæg, teknologier, 
systemer og service af avanceret industrielt udstyr 
til foderindustrien, herunder udstyr til fremstilling af 
foderpiller, fiskefoder og foder til husdyr. 
ANDRITZ Pulp & Paper Biomass anvender 
teknologien til pelletering af træ og affald. Biomass 
afdelingen udvikler samt leverer anlæg og teknologier 

til biobrændsel, hvor fokus på grøn energi er stort og 
der tilsigtes en stadig høj udvikling indenfor området 
i tilknytning til de stigende krav og behov for vedva-
rende energi. 

I Esbjerg, er der fast 170 medarbejdere tilknyttet, 
mens der globalt for ANDRITZ Feed Technologies er 
800 medarbejdere beskæftiget. Vores medarbejdere 
er bredt repræsenteret fra generalist til specialist. 
Behovet for teknisk knowhow er stort, og den primære 
andel af vores discipliner udgør specialister/ingeniører. 
Uanset om du som generalist eller specialist, ønsker 
en karriere indenfor virksomheden, vil du bruge alle 
dine kompetencer og selv udvikle mange flere. Vi 
tilstræber faglig og personlig udvikling på alle niveauer 
i organisationen. Om du er en ambitiøs nyuddannet 

eller erfaren, som trives i et internationalt og dynamisk 
miljø, er mulighederne mange, og der lægges vægt på 
udvikling gennem indflydelse og ansvar.  

Sammen gør vi en forskel
Vores organisation er konstant i udvikling, og vi er ikke 
bange for at udforske nye idéer samt udfordre status 
quo. Vi tilbyder dig chancen for at blive en del af en 
virksomhed med en lang historie og erfaring. Udfordre 
dig selv, sats på din karriere, og bliv en del af vores 
internationale og dynamiske organisation. For mere 
information klik ind på www.andritz.com eller kontakt 
HR afdelingen på job.denmark@andritz.com.
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Kapitel 1: Omkostninger

omkostninger beskriver de økonomiske konsekvenser ved brug af ressourcer/
produktionsfaktorer. omkostninger kan opgøres ud fra to forskellige synsvinkler:

1. forbrugssynspunktet: omkostninger opgøres her ved at måle faktorforbruget i 
tekniske enheder (timer, kg, o.l.) og multiplicere dette med en faktorpris (kr./time, 
kr./kg, o.l.).

2. offersynspunktet eller alternativsynspunktet: omkostningerne opgøres her ud 
fra den betragtning, at anvendelse af ressourcer til ét formål udelukker, at de 
samme ressourcer kan anvendes til et andet formål. ud fra denne betragtning kan 
omkostningerne opgøres som værdien af det, der mistes ved, at ressourcerne ikke 
kan anvendes til det bedste alternativ.

eksempel på offersynspunktet: 
Hvis man anvender en maskine, der ellers ville have stået ledig, så er der ingen 
„offeromkostninger“ herved. Hvis maskinen derimod kunne have været anvendt 
til andet formål, og dette nu forhindres, fordi vi anvender maskinen, så er „offer-
omkostningerne“ det, vi mister ved, at den anden (den alternative) anvendelse ikke 
kan udføres – f.eks. mistet db ved den produktion, som vi alternativt kunne have 
anvendt maskinen til. 

forbrugssynspunktet er oftest baseret på en gennemsnitsbetragtning, hvorved der 
arbejdes med konstante faktorpriser (f.eks. timepriser på maskiner). i modsætning 
hertil er offersynspunktet situationsbestemt, dvs. at f.eks. timeprisen på en maskine 
hele tiden kan variere, afhængigt af, hvilke alternative muligheder der er for at bruge 
maskinen. offersynspunktet fokuserer dermed på en (kortsigtet) optimering i den 
enkelte beslutningssituation, medens forbrugssynspunktet fokuserer på at træffe 
beslutninger, der i gennemsnit over en længere periode er hensigtsmæssige. det skal 
fremhæves, at forbrugssynspunktet – i kraft af de konstante faktorpriser – er lettere 
at administrere i en organisation, i modsætning til offersynspunktet, hvis anvendelse 
jo i hver enkelt beslutningssituation kræver en vurdering af de aktuelle omkostninger.
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KAPITEl 1: oMKoSTNINGEr

de totale (samlede) omkostninger (tomk) kan opdeles i faste omkostninger (fomk) 
og variable omkostninger (Vomk). Her gælder altså relationen:
tomk = fomk + Vomk

de faste omkostninger (fomk) er principielt defineret ud fra den pågældende 
beslutningssituation, idet:

»De faste omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der ikke påvirkes 
af den beslutning, der skal træffes«

Pr. definition er de faste omkostninger således uden betydning for den beslutning, 
der skal træffes, idet de ikke påvirkes af beslutningen. et specielt eksempel herpå 
er de allerede afholdte omkostninger („sunk Cost“). de omkostninger, der allerede 
er afholdt, kan naturligvis ikke blive påvirket af den beslutning, der nu skal træffes, 
hvorfor de er uden betydning for beslutningen (de er nu blevet „faste“).

de variable omkostninger (Vomk) udgør pr. definition komplementærmængden til 
fomk:

»De variable omkostninger er den del af de samlede omkostninger, der påvirkes 
af den beslutning, der skal træffes«

det skal bemærkes, at driftsøkonomien ofte omhandler beslutninger om produk-
tionens størrelse. Hermed bliver de „faste omkostninger“ de omkostninger, der ikke 
ændres, når størrelsen af produktionen ændres, og de „variable omkostninger“ bliver 
så de omkostninger, der ændres, hvis produktionens størrelse ændres. opdelingen 
i faste og variable omkostninger er, som anført ovenfor, bestemt af den aktuelle 
beslutningssituation. f.eks. er det under problemstillingen om økonomisk leve-
tid „tiden“, der ændres. de „faste omkostninger“ bliver så her de omkostninger, der 
ikke ændres, hvis levetiden ændres, medens de „variable omkostninger“ bliver de 
omkostninger, der påvirkes af levetidens størrelse.

ofte benyttes gennemsnitsomkostninger, der er rene matematiske størrelser, og de 
beskriver ikke specifikke forhold i virkeligheden. for en given produktionsmængde, 
Q1, kan der for de resulterende omkostninger således udregnes:

1 På dansk har M været den traditionelle betegnelse for mængden. Undervisningen i drifts-
økonomi er imidlertid i stigende grad baseret på engelsksproget litteratur, hvor Q (quantum, 
quantity) anvendes som betegnelse for mængden. Under hensyn til den stigende udbredelse 
af den engelske terminologi er det her valgt at benytte Q som betegnelse for mængden.



8

KAPITEl 1: oMKoSTNINGEr

de totale gennemsnitsomkostninger: tG(Q) = tomk(Q)/Q
de faste gennemsnitsomkostninger: fG(Q) = fomk/Q
de variable gennemsnitsomkostninger: VG(Q) = Vomk(Q)/Q

et ofte benyttet omkostningsbegreb inden for driftsøkonomien er grænseomkost-
ningerne, Gromk. Gromk beskriver forøgelsen af de samlede omkostninger som 
følge af en marginal forøgelse af den parameterværdi, der besluttes omkring. Hvis 
beslutningen vedrører størrelsen af produktionen, Q, så kan grænseomkostningerne 
udtrykkes som:
Gromk(Q) = tomk(Q+1) – tomk(Q)

dvs. som den omkostningsforøgelse, der er en følge af, at produktionen forøges med 
ét stk.

ofte ses Gromk defineret som „omkostningerne ved at producere den næste 
enhed“, hvilket kan være lidt misvisende. eksempelvis kunne en forøgelse af 
produktionen måske medføre, at der kan opnås rabat på indkøbte varer. denne 
rabat kunne i princippet være så stor, at tomk(Q+1) < tomk(Q), hvorved 
Gromk bliver negativ. dette er naturligvis ikke udtryk for, at der i sig selv er 
negative omkostninger ved at forøge produktionen.

Hvis omkostningsfunktionerne antages at være kontinuerte funktioner, så kan 
Gromk på en teoretisk mere korrekt måde defineres som:
Gromk(Q) = dtomk(Q)/dQ)

dvs. at Gromk er den partielt afledede af de samlede omkostninger mht. handlings-
parameteren, der her er produktionens størrelse, Q.

det fremgår af definitionen af Gromk(Q), at Gromk(Q) kun er defineret, hvor 
tomk(Q) er differentiabel.

ud fra den tidligere anførte relation:
tomk(Q) = fomk + Vomk(Q)

fås, idet fomk pr. definition inden for det betragtede variationsområde for Q er 
uafhængig af Q, at:
Gromk(Q) = dtomk(Q)/dQ = dVomk(Q)/dQ

dette forudsætter naturligvis, at både tomk(Q) og Vomk(Q) er differentiable funktioner.
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KAPITEl 1: oMKoSTNINGEr

Meromkostningerne, MOMK(Q), er defineret som:
momk(Q) = tomk(Q + x) – tomk(Q)

dvs. som omkostningsforøgelsen ved at forøge produktionen med x stk. Hvis x = 1, 
fås således, at momk(Q) = Gromk(Q).

Differensomkostninger, DOMK(Q), er defineret som:
DOMK(Q) = [TOMK(Q + x) –TOMK(Q)]/x
 
differensomkostningerne er således den gennemsnitlige omkostningsforøgelse ved 
at forøge produktionen med x stk.

Tangent

Sekant

Q

TOMK(Q)

Q1 Q3 Q2

Figur 1: Illustration af forskellen mellem GROMK og DOMK.

i figur 1 er Gromk(Q3) = størrelsen af hældningen på tangenten til tomk(Q3). 
domk er størrelsen af hældningen på sekanten mellem de to punkter, tomk(Q1) og 
tomk(Q2). Hvis Q1 og Q2 begge går mod Q3, så vil sekanthældningen tilnærme sig 
tangenthældningen.

Af definitionen på Gromk (Gromk(Q) = dVomk(Q)/dQ) følger, at de samlede 
variable omkostninger ved en given produktionsstørrelse, Q, kan udtrykkes som 
(beregnes ved) integralet af Gromk(Q) fra 0 til Q. 

det kan vises, at:

VG(Q) har minimum, hvor Gromk(Q) = VG(Q)
tG(Q) har minimum, hvor Gromk(Q) = tG(Q)
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KAPITEl 1: oMKoSTNINGEr

sammenhænge mellem Gromk(Q), VG(Q) og tG(Q) er illustreret i figur 2.

GROMKmin

GROMK(Q)

OMK

Q

TG(Q)

VG(Q)

VGmin TGmin

Figur  2: Sammenhænge mellem GROMK(Q), VG(Q) og TG(Q).
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Kapitel 2: Minimering af omkostninger

dette afsnit omhandler to klassiske problemstillinger om minimering af omkost-
ninger: „substitution“ og „fordeling af produktion på flere produktionsanlæg“.

2.1 substitution

substitution er et udtryk for, at 2 eller flere faktorer helt eller delvist kan erstatte 
hinanden.

typisk forekommer problemstillingen som: substitution mellem 2 produktions-
faktorer, dvs. at 2 produktionsfaktorer helt eller delvist kan erstatte hinanden 
ved fremstillingen af et produkt. Problemet er da oftest at finde den optimale (den 
omkostningsminimale) kombination af de 2 produktionsfaktorer.

Grafisk løsning:

Isokvant

X

Y

X

Isokost

Y Y

X

x0

y0

Figur 3a-c: Fastlæggelse af optimal (omkostningsminimal) mængdekombination.
 
i det følgende betegnes de to produktionsfaktorer X og Y, og mængderne af disse 
betegnes henholdsvis x og y. fremgangsmåden er følgende:

1. optegn et koordinatsystem med de 2 produktionsfaktorer som akserne.
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KAPITEl 2: MINIMErING AF oMKoSTNINGEr

2. indtegn en isokvant2 („samme mængde“), dvs. de kombinationer af mængderne x og 
y, der kan anvendes til fremstilling af en bestemt mængde af produktet (se figur 3a).

3. indtegn en isokost („samme omkostning“), dvs. de kombinationer af mængderne 
x og y, der giver samme omkostning for det samlede faktorforbrug (se figur 3b).

Hvis enhedsprisen for produktionsfaktorerne X og Y betegnes henholdsvis p og q, så 
har en isokost følgende ligning:
x ∙ p + y ∙ q = C

forskellige værdier af C, dvs. af det samlede omkostningsforbrug, giver forskellige 
(parallelle) linjer.

4. Parallelforskyd (symboliseret ved den stiplede pil i figur 3c) den indtegnede iso-
kost, til den tangerer isokvanten (punktet (x0, y0) i figur 3c).

5. mængderne x0 og y0 er da den mængdekombination, der giver det laveste 
omkostningsforbrug ved fremstilling af den givne mængde af produktet, dvs. af 
den mængde, der er fastlagt af isokvanten.

Bemærk: oftest forudsættes konstant skalaafkast, dvs. at der er ligefrem proportio-
nalitet mellem mængderne af x og y og af mængden af det resulterende produkt. det 
medfører, at hvis mængderne af x og y f.eks. fordobles, så fordobles også mængden 
af det resulterende produkt. under denne forudsætning vil en ret linje gennem (0,0) 
og (x0, y0) udgøre ekspansionsvejen, dvs. den omkostningsminimale kombination af 
x og y ved forskellige produktionsstørrelser, og der vil på denne linje være propor-
tionalitet mellem produktionsmængde (output) og faktorforbrug (input). dette er 
illustreret i figur 4.

2 „Iso“ betyder „samme“, og „kvant“ står for „mængden“ (kvantum). En isokvant beskriver 
således de kombinationer af x og y, som resulterer i den samme mængde output.



13

KAPITEl 2: MINIMErING AF oMKoSTNINGEr

Y

Ekspansionsvej

400 stk. (isokvant)

100 stk. (isokvant)

Isokost

X

4yo

yo

xo 4xo

Figur 4: Grafisk bestemmelse af optimal kombination af mængderne af X og Y ved produk-
tion af 400 stk.

udgangspunktet i figur 4 er isokvanten for 100 stk., hvor det optimale faktorfor-
brug er x0 og y0. Hvis produktionen f.eks. skal 4-dobles, så skal mængderne af X og 
Y – forudsat konstant skalaafkast – også 4-dobles, hvis den omkostningsminimale 
produktion skal opretholdes. Punktet (4x0, 4y0) er således det punkt på isokvanten 
for mængden 400 stk., hvor isokost’en – ved parallelforskydning – vil tangere denne 
isokvant.

kendes en isokvant (f.eks. her for 100 stk.), kan isokvanten for enhver mængde – 
forudsat konstant skalaafkast – konstrueres ved at tegne linjer fra (0, 0) gennem 
punkter på isokvanten for de 100 stk. de tilsvarende punkter for isokvanten for 
f.eks. 400 stk. findes da 400/100 = 4 gange så langt ude ad de optegnede linjer.

2.2 fordeling af produktion på flere produktionsanlæg

en klassisk problemstilling er følgende: Hvorledes fordeles en given produktion på 2 
eller flere maskiner på en sådan måde, at de samlede omkostninger minimeres?

for at forenkle beskrivelsen antages det her, at der kun er to maskiner. for den 
samlede produktionsmængde, Q, gælder da, at den er summen af produktionen 
Q1 og Q2 på henholdsvis maskine 1 og maskine 2, dvs.:
Q = Q1 + Q2
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KAPITEl 2: MINIMErING AF oMKoSTNINGEr

Hvis Q er konstant, så gælder det, at

dQ1 = –dQ2

dvs. at hvis produktionen på maskine 1 forøges, så skal produktionen på maskine 2 
reduceres tilsvarende, da den samlede produktionsmængde, Q, forudsættes at være 
konstant.

for de samlede omkostninger gælder:
TOMK(Q) = TOMK(Q1) + TOMK(Q2)

De samlede omkostninger har minimum, hvor

dTOMK(Q)/dQ1 = 0

dvs. hvor

dTOMK(Q)/dQ1 = dTOMK(Q1)/dQ1 + dTOMK(Q2)/dQ1 = 0

denne ligning kan omskrives til:
dtomk(Q)/dQ1 = dtomk(Q1)/dQ1 + dtomk(Q2)/dQ2 ∙ dQ2/dQ1 = 0

da det, som tidligere anført, gælder, at dQ1 = –dQ2, dvs. at dQ2/dQ1 = –1, fås:

dtomk(Q)/dQ1 = dtomk(Q1)/dQ1 – dtomk(Q2)/dQ2 = 0, dvs.:

dtomk(Q1)/dQ1 = dtomk(Q2)/dQ2

ud fra definitionen på Gromk ses dette at svare til:
Gromk(Q1) = Gromk(Q2)

de samlede omkostninger minimeres således, hvis produktionen fordeles på de to 
maskiner på en sådan måde, at grænseomkostningerne ved den sidst producerede 
enhed er ens på de to maskiner. 

nb.: ovenstående forudsætter, at vi befinder os et sted på omkostningsfunktio-
nerne, hvor disse er differentiable. Hvis den optimale løsning i en situation f.eks. er 
kun at producere på den ene maskine (dvs. at vi er på randen af den anden maskines 
omkostningsfunktion), så er de to grænseomkostninger ikke nødvendigvis ens!
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KAPITEl 2: MINIMErING AF oMKoSTNINGEr

ovenstående konklusion om, at hvis det er optimalt at producere på begge maski-
ner, så skal grænseomkostningerne i den optimale situation være éns, er intuitivt 
indlysende. Hvis grænseomkostningerne var forskellige, så kunne de samlede 
omkostninger jo reduceres, hvis der blev flyttet enheder fra maskinen med de 
største grænseomkostninger til maskinen med de mindste grænseomkostninger.

i figur 5 er illustreret et eksempel på en grafisk løsning af, hvorledes den optimale 
fordeling af en produktion på to maskiner (to kapacitetssteder) kan findes.
 

QaQa Qc Q2,maxQ1,max Qb Qd

GROMKGROMKGROMK

Q1
Q2 Q

MASKINE I MASKINE II 

Figur 5a-c: Grafisk fastlæggelse af GROMK for den samlede produktion, hvis denne skal 
være optimalt fordelt på to maskiner.

figur 5a og 5b viser grænseomkostningerne for to maskiner. kapacitetsbe-
grænsningerne på de to maskiner er henholdsvis produktionsmængderne Q1,max 

og Q2,max. de første Qa enheder skal produceres på maskine 2. Produktionen af 
de næste Qb – Qa enheder skal, idet Qb = Q1,max + Qc, fordeles på de to maskiner, 
så Gromk på maskinerne hele tiden er ens. Produktionen af de sidste Qd – Qb 
enheder (= Q2,max – Qc enheder) skal foregå på maskine 2. den maksimalt mulige 
produktion Qd = Q1,max + Q2,max.

Gromk i figur 5c er fremkommet ved vandret addition af Gromk i figur 5a og 5b. 
baggrunden for, at det er relevant at foretage denne vandrette addition, er, at pro-
duktionen skal fordeles på en sådan måde, at Gromk – om muligt – hele tiden skal 
være ens på de to maskiner.

efterfølgende illustreres det, hvorledes den matematiske funktion for Gromk 
for den samlede produktion kan udledes. udgangspunktet er, at Gromk på de to 
maskiner er lineære funktioner: 

Gromk(Q1) = a · Q1 + b

Gromk(Q2) = c · Q2 + d
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for de produktionsmængder, hvor det er optimalt at producere på begge maskiner, 
hvilket f.eks. i figur 5c gælder i intervallet Qa ≤ Q ≤ Qb, skal det gælde, at:
Gromk(Q) = Gromk(Q1) = Gromk(Q2)

Ved omskrivning af de to GROMK-funktioner fås:

Q1 = 1/a ∙ GROMK(Q) – b/a
Q2 = 1/c ∙ GROMK(Q) – d/c

For Q fås da:
Q = Q1 + Q2 = (1/a) · GROMK(Q) – b/a + (1/c) · GROMK(Q) – d/c

Ved omskrivning fås ligningen for den vandret adderede GROMK(Q):
GROMK(Q) = [a · c/(a + c)] · Q + (b ∙ c + a ∙ d)/(a + c) 

Hvis b er lig med d, så reduceres ligningen for GROMK(Q) til: 
GROMK(Q) = [a · c/(a + c)] · Q + b
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Kapitel 3: Afsætning

centrale begreber inden for dette område er:

Afsætning: 
salget målt i tekniske enheder (stk., kg, o.l.)

omsætning (toms): 
salget målt i monetære enheder, oftest kr. (= teknisk enhed multipliceret med 
monetær enhed).

Afsætningsfunktion: 
sammenhørende værdier mellem afsætning og salgspris.

Grænseomsætning (Groms): 
ændringen i den samlede omsætning ved salg af én enhed mere. Hvis toms er en 
differentiabel funktion, kan Groms teoretisk mere korrekt defineres som:
Groms(Q) = dtoms(Q)/dQ, jf. definitionen på Gromk(Q).

Groms(Q) er således den partielt afledede af omsætningen mht. til afsætningen, Q.

Priselasticitet (eP): 
forholdet mellem den relative ændring i afsætningen, Q, og den relative ændring i 
salgsprisen, P. teoretisk korrekt er eP defineret som:
eP = (dQ/Q)/(dP/P)

Hvis der er en lineær sammenhæng mellem pris og afsætning, haves:
P(Q) = a · Q + b (afsætningsfunktion)

hvor a og b er konstanter.
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for omsætningen fås da:

toms(Q) = P · Q = a · Q2 + b · Q (omsætningsfunktion)

for grænseomsætningen fås da:
Groms(Q) = dtoms(Q)/dQ = 2 · a · Q + b (grænseomsætningsfunktion)

Bemærk: når afsætningsfunktionen er en ret linje, så er Groms funktionen også 
en ret linje. begge disse linjer har det samme skæringspunkt med P-aksen, men 
Groms-linjen har numerisk dobbelt så stor hældning.

udtrykket for eP kan omskrives til:
eP = (dQ/dP)/(Q/P) = P/(dP/dQ ∙ Q)

Heraf fås for den lineære afsætningsfunktion, idet dP/dQ er afsætningsfunktionens 
hældningskoefficient:
eP = P/(a · Q)

dette kan omskrives til:
eP = P/(P - b)

Ved denne formulering af eP er det oftest lettest at udregne værdier for eP.

i figur 6 er illustreret sammenhænge mellem de ovenfor beskrevne størrelser.

Afsætningsfunktion

GROMS

P

Q

Q0Q1

eP1 =P1/(P1-b)

1/2 Q0

P1

b

Figur 6: Bestemmelse af priselasticitet på et punkt på afsætningsfunktionen
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enhver kurve kan i et lille område omkring et punkt på kurven approksimeres med 
tangenten til kurven i punktet. derfor kan mange af de sammenhænge, der gælder for 
lineære afsætningsfunktioner, også udnyttes i situationer, hvor afsætningsfunktionen 
ikke er lineær. dette er illustreret i figur 7, hvor det er skitseret, hvorledes eP og Gromk 
kan bestemmes for et tilfældigt valgt punkt på en ikke-lineær afsætningsfunktion.

Afsætningsfunktion

Tangent til 
afsætningsfunktionen

GROMS(Q1)

P

Q

Q0Q1

eP1 =P1/(P1-b)

P1

b

Figur 7: Bestemmelse af priselasticitet og af GROMS på en ikke-lineær afsætningsfunktion.

fremgangsmåden i figur 7 er følgende: for det ønskede punkt, (Q1, P1), indtegnes 
tangenten til afsætningsfunktion , og tangentens skæringspunkt, b, med P-aksen 
bestemmes. nu kendes værdierne for såvel P som b, hvorved eP, kan udregnes.

eP1 = P1/(P1 - b)

fra punktet b på P-aksen kan tegnes en linje med numerisk dobbelt så stor hældning, 
som den indtegnede tangents. Groms(Q1) = denne linjes værdi for mængden Q1.
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Kapitel 4: Maksimering af dækningsbidrag

centrale begreber:

overskud = toms – tomk
nb.: „overskud“ kan også betegnes „indtjening“, „gevinst“, „profit“, o.a.

dækningsbidrag = db = toms – Vomk

driftsøkonomien sigter generelt mod:
max. overskud = max. (toms – tomk)

da tomk = fomk + Vomk, fås:
 max. overskud = max. (toms – fomk – Vomk)

da fomk pr. definition ikke påvirkes af den aktuelle beslutning, kan højresiden 
reduceres til: max. (toms – Vomk), hvilket svarer til max. db:
max. db = max. (toms – Vomk)

Ved løsning af en problemstilling opnås således samme resultat, uanset om proble-
met formuleres som „maksimering af overskud“ eller som „maksimering af dæk-
ningsbidrag“. oftest formuleres problemet som maksimering af dækningsbidrag, 
idet det herved undgås at inddrage de faste omkostninger, der jo alligevel ikke har 
indflydelse på „maksimum“.

maksimum for db-funktionen kan findes ved differentiation:
ddb(Q)/dQ = dtoms(Q)/dQ – dVomk(Q)/dQ = 0

det er tidligere vist, at:

Groms(Q) = dtoms(Q)/dQ
og
Gromk(Q) = dVomk(Q)/dQ
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maksimering af dækningsbidraget opnås således, hvor
Groms(Q) = Gromk(Q)

Hvis db-funktionen er differentiabel, kan et maksimum på denne således findes ud 
fra grænsebetingelsen: Groms = Gromk.

Bemærk dog:
1. maksimum kan evt. forekomme på grænserne (på randen). Her er en funktion 

ikke differentiabel, hvorfor et evt. maksimum her ikke kan findes ved grænsebe-
tingelsen, idet denne jo er udledt ud fra forudsætningen om differentiabilitet.

2. maksimum kan evt. forekomme i ikke-differentiable punkter inden for definiti-
onsintervallet (spring eller „knæk“ i funktionerne).

3. Groms = Gromk er udtryk for, at db-funktionen har vandret tangent. Grænse-
betingelsen vil derfor være opfyldt for såvel maksima som minima på db-funkti-
onen. når en løsning findes ved anvendelse af grænsebetingelsen, bør man derfor 
altid kontrollere, om det er et maksimum eller et minimum.

Hvis afsætningsfunktionen er en vandret linje, dvs. at P er konstant, så fås:
toms(Q) = P ∙ Q

for Groms fås da, idet P er konstant:
Groms(Q) = dtoms(Q)/dQ = P.

i figur 8 er illustreret sammenhænge mellem omkostninger, dækningsbidrag og 
overskud.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

GROMK

P=GROMS

Omkostninger

Q

VG

TG

P

DB

Q

Figur 8: Sammenhæng mellem omkostningsfunktioner og indtjent DB.

forklaring til de i figur 8 anførte numre:

1. Groms = Gromk, og db har minimum.
2. VG = P, og db = 0.
3. Gromk har minimum, og db-funktionen har vendetangent.
4. tG = P, og overskud = 0.
5. Gromk = VGmin.
6. Gromk = tGmin.
7. Groms = Gromk, og db har maksimum.
8. tG = P, og overskud = 0
9. VG = P, og db = 0.

der opnås kun et overskud, hvis P > tG, dvs. for Q-værdier i intervallet mellem 
punkt 4 og 8.

i figur 9 er illustreret anvendelsen af grænsebetingelsen: Groms = Gromk
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Afsætningsfunktion

GROMS

GRDB(Q1)

GROMK

P

Q

Q1 Qopt

Popt

Figur 9: Bestemmelse af Qopt og Popt ud fra GROMS(Q) = GROMK(Q).

i figur 9 findes den optimale mængde, Qopt, hvor Groms(Q) = Gromk(Q). ud fra Qopt 
kan den optimale pris, Popt, aflæses på afsætningsfunktionen. 

Grænsedækningsbidraget, Grdb, er defineret som den partielt afledede af db med 
hensyn til mængden, Q:
Grdb(Q) = ddb(Q)/dQ = dtoms(Q)/dQ – dVomk(Q)/dQ

sammenholdt med definitionerne af Groms og Gromk, kan dette også udtrykkes som:
Grdb(Q) = Groms(Q) – Gromk(Q)

i figur 9 er for mængden Q1 med en dobbeltpil angivet grænsedækningsbidraget 
Grdb(Q1).

Grdb udtrykker, hvor meget db marginalt forøges, hvis mængden øges. det ses af 
figur 9, at hvis produktionsmængden forøges fra Q1 mod Qopt, så vil Grdb(Q) være 
positivt, dvs. at det samlede dækningsbidrag vil stige. Ved produktionsmængden 
Qopt er Grdb(Q) = 0. forøges produktionsmængden ud over Qopt, vil Grdb(Q) være 
negativt, dvs. at det samlede dækningsbidrag nu vil falde. det maksimale dæk-
ningsbidrag opnås således for produktionsmængden Qopt. 

da Grdb er den partielt afledede af db, er størrelsen af Grdb = tangenthældningen 
på db-funktionen. det samlede db, der indtjenes ved en bestemt produktions-
mængde, kan – da Grdb er den partielt afledede af db – findes ved integration af 
[Groms(Q) – Gromk(Q)] fra 0 til den pågældende produktionsmængde. det db, 
der i figur 9 indtjenes ved mængden Qopt, er således udtrykt ved den trekant, der 
begrænses af P-aksen og af Groms(Q) og Gromk(Q) fra mængden 0 til Qopt.
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Alternativt kan db naturligvis udregnes som toms(Qopt) – Vomk(Qopt). toms(Qopt) 
er lig pris gange mængde, og Vomk(Qopt) kan i figur 9 ses som arealet under 
Gromk(Q) fra Q = 0 til Q = Qopt.

Hvis der er tale om ikke-differentiable punkter på toms(Q) eller Vomk(Q), kan 
grænsebetingelsen reformuleres til:

et (lokalt) maksimum for db findes for Q0, hvis det gælder, at:
Groms(Q) > Gromk(Q) for Q < Q0

og
Groms(Q) < Gromk(Q) for Q > Q0

dette er illustreret i figur 10.

Afsætningsfunktion

Et ikke-differentiabelt punkt på afsætningsfunktionen

GROMS GROMK

P

Q

Qopt

Popt

Figur 10: Illustration af, at Qopt findes, hvor GROMS(Q) > GROMK(Q) til venstre for Qopt, og 
GROMS(Q) < GROMK(Q) til højre for Qopt.

bemærk, at Groms(Q) i figur 10 ikke er defineret for Q = Qopt, men når Q fra venstre 
side går mod Qopt, så har Groms(Q) en grænseværdi, der er større end Gromk(Qopt). 
når Q derimod fra højre side går mod Qopt, så har Groms(Q) en grænseværdi, der er 
mindre end Gromk(Qopt).

4.1 ens pris på to markeder

en typisk flerdimensional problemstilling inden for afsætning er, at en vare kan 
afsættes på to (eller flere) forskellige markeder. Problemet er da, hvor meget der skal 
sælges på de to markeder. der kan her være opstillet to forskellige forudsætninger:
•	 der holdes samme pris på de to markeder, eller
•	 der foretages prisdifferentiering.
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dette afsnit omhandler „ens pris“, medens efterfølgende afsnit 4.2 omhandler 
„prisdifferentiering“. 

kendes afsætningsfunktionerne på de to markeder, vides det dermed for enhver 
pris, hvor meget der kan afsættes på hvert marked, og summen heraf er udtryk for 
den samlede afsætning. den samlede afsætningsfunktion kan derfor bestemmes ved 
„vandret addition“ af de to afsætningsfunktioner. dette er illustreret i figur 11.

MARKED I MARKED II SAMLET MARKED

p p p

Q

Q3Q2Q5Q1Q4Q3 Q4+Q5 Q1+Q2

Figur 11a-c: Vandret addition af afsætningsfunktionerne for to markeder med ens pris.

den samlede afsætningsfunktion kan opfattes som beskrivende ét marked. Ved 
at forudsætte, at prisen på de to markeder er den samme, er det således muligt at 
reducere den todimensionale problemstilling med de to markeder til en éndimen-
sional problemstilling med ét (samlet) marked. Herefter kan løsningsmetoderne 
fra „ét marked“ nu direkte anvendes på den samlede afsætningsfunktion. når 
den samlede optimale afsætning er fundet, kan den tilhørende markedspris føres 
tilbage på de to markeder, hvorved det kan bestemmes, hvorledes den samlede 
afsætning er fordelt på de to markeder. dette er illustreret i figur 12.

GROMS GROMK

Q

QI QI+QIIQII

Figur 12a-c: Fordeling af salg på to markeder med ens pris.

i figur 11 er der foretaget vandret addition af to markeder, men samme princip kan 
naturligvis anvendes, hvis der er tale om tre eller flere markeder.
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4.2 Prisdifferentiering på to markeder

Ved prisdifferentiering forstås, at der holdes forskellig pris på de to markeder. 
den helt centrale forudsætning for, at det er muligt at foretage prisdifferentie-
ring, er, at markederne skal kunne holdes adskilte. Hvis dette ikke er muligt, så 
vil køberne jo blot købe der, hvor varen er billigst. et eksempel på en adskillelse 
i to markeder er billige billetter til pensionister, hvor der så kræves dokumenta-
tion for, at den pågældende er pensionist. det skal dog ikke alene være muligt at 
foretage prisdifferentiering, det skal naturligvis også være lovligt. f.eks. er det jo 
ulovligt at prisdifferentiere ud fra hudfarve eller etnisk baggrund.

Problemstillingen omkring prisdifferentiering kan formuleres på følgende måde: 
Hvorledes skal en given produktionsmængde fordeles på de to markeder, hvis det 
indtjente db skal maksimeres? da der tages udgangspunkt i en given produkti-
onsmængde, så er produktionsomkostningerne „faste“, dvs. uden betydning for den 
optimale fordeling på de to markeder. Problemet bliver således, hvorledes man kan 
maksimere omsætningen:
toms(Q) = toms(Q1) + toms(Q2)

Q = den samlede produktionsmængde, der er fordelt med Q1 på marked 1 og Q2 på 
marked 2.

maksimum kan findes ved differentiation:
dtoms(Q)/dQ1 = dtoms(Q1)/dQ1 + dtoms(Q2)/dQ1 = Groms(Q1) + dtoms(Q2)/dQ1 =0

da Q er forudsat at være konstant, fås dQ1 = –dQ2. sidste led i ovenstående ligning 
kan derfor omskrives:
dtoms(Q2)/dQ1 = dtoms(Q2)/dQ2 ∙ dQ2/dQ1 = Groms(Q2) ∙ (-1) = –Groms(Q2)

Herved fås:

dtoms(Q)/dQ1 = Groms(Q1) – Groms(Q2) = 0, eller

gROMs(Q1) = gROMs(Q2)

Ved den optimale fordeling på de to markeder skal det således gælde, at 
grænseomsætningen skal være ens på de to markeder. dette er intuitivt helt 
indlysende, idet der jo i modsat fald kunne opnås en større samlet indtjening, 
hvis enheder blev flyttet fra markedet med lavest Groms til markedet med 
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størst Groms, jf. analogien til, at Gromk skal være ens ved optimal forde-
ling af produktionen på to maskiner (afsnit 2.2).

med udgangspunkt i, at Groms ved den optimale fordeling på de to markeder skal 
være ens, kan vi for en given værdi af Groms finde, hvor meget der kan afsættes 
på hvert marked – og dermed hvor meget der i alt kan afsættes. sagt på anden måde, 
grænseomsætningen for den samlede afsætning kan bestemmes ved „vandret addi-
tion“ af de to Groms-funktioner. dette er illustreret i figur 13.

MARKED I MARKED II Samlet marked

GROMS(Q)
GROMK(Q)

p p p

Q

Q3
Q2Q5Q1Q4Q3 Qopt Q1+Q2

Figur 13a-c: Vandret addition af GROMS ved prisdifferentiering på to markeder.

i figur 13c er den samlede optimale produktion, Qopt, bestemt ud fra skæringen 
mellem Gromk og den samlede Groms-funktion. for denne Groms-værdi er 
der indtegnet en vandret linje, og hvor denne skærer Groms for marked 1 og 2 
bestemmes, hvorledes den samlede mængde skal opdeles på to markeder i hen-
holdsvis mængderne Q4 og Q5, dvs. Qopt = Q4 + Q5.

4.3 Afsætningsmæssig sammenhænge (kannibalisering)

når en virksomhed udvikler et nyt produkt, så kan dette ofte funktionsmæssigt 
have et vist overlap med et eksisterende produkt. Ved markedføring af det nye 
produkt kan der så ske det, at det nye produkt stjæler marked fra det eksisterende 
produkt. dette omtales også som kannibalisering.

i figur 14 er for et eksisterende produkt vist afsætningsfuntion, Groms og Gromk.
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Afsætningsfunktion
GROMS

GROMK

C

Qgl

Qgl,opt

B

A

Figur 14: GROMS, GROMK samt den optimale produktionsmængde, Qgl,opt

det antages, at Qgl = Qgl,opt („gl“ er betegnelse for gamle produkt), før det nye pro-
dukt markedsføres. Hvis det nye produkt stjæler kunder fra det gamle produkt, så 
reduceres Qgl. for hvert stk. Qgl reduceres, mistes grænsedækningsbidraget (Grdb 
= Groms – Gromk), og dette tab bliver større og større, jo mere Qgl reduceres. det 
mistede Grdb kan opfattes som en offeromkostning. klippes trekanten AbC ud, og 
drejes den 1800 om den lodrette akse, fås figur 15.

A

Qgl,red

BC

O�eromkostning for det nye produkt

Figur 15: Offeromkostningen for det nye produkt som funktion af Qgl,red.

i figur 15 er skitseret offeromkostningen som funktion af, hvor meget salget af det 
gamle produkt reduceres, Qgl,red. Antag f.eks., at 1/5 af salget af det nye produkt, 
Qny, er salg, der stjæles fra det gamle produkt, kan omkostningerne omskrives til 
en funktion af Qny ved at multiplicere talværdierne på x-aksen med 5. disse kan 
herefter adderes til Gromk for det nye produkt. dette er illustreret i figur 16.
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GROMKny + offeromkostning

GROMKny

GROMSny

Qny

Qny,opt2 Qny,opt1

Figur 16: Optimalt salg af det nye produkt.

det ses af figur 16, at det optimale salg af det nye produkt vil være Qny,opt1, hvis det 
ikke stjæler salg fra det gamle produkt. Hvis det stjæler salg, så vil det optimale salg 
af det nye produkt – pga. af offeromkostningen – blive reduceret til Qny,opt2.

4.4 to produkter og begrænsninger på ressourcerne (lP)

Problemstillingen her er, at der er begrænsninger på ressourcerne, hvor-
for produktionen af de to produkter ikke kan optimeres uafhængigt af hinanden. 
opgaven består således i at bestemme den produktionsmængde af de to produkter, 
der medfører maksimering af db. dette illustreres i det følgende med en grafisk 
løsning.

Antag, at to produkter, A og b, fremstilles på en drejebænk, hvor der er 2.000 timer/
år til rådighed. Hvis procestiden for A og b er henholdsvis 0,5 time/stk. og 1 time/
stk., så er de mulige produktionsmængder begrænset af:
0,5 ∙ a + 1 ∙ b ≤ 2.000

hvor a og b er mængderne af henholdsvis produkt A og produkt b.

udnyttes kapaciteten fuldt ud, kan denne sammenhæng omskrives til:
b = –0,5 ∙ a + 2.000

efter drejningen skal produkterne A og b f.eks. fræses. i denne afdeling er der 
3.000 timer/år til rådighed, og procestiderne er her 1 time/stk. for både A og b. en 
yderligere begrænsning kunne være, at der maksimalt kan afsættes 1.500 stk./år 
af produkt b. 
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der bliver herved tre begrænsningsligninger:

drejeafdeling: b = –0,5 ∙ a + 2.000 stk./år (i)
fræseafdeling: b = –a + 3.000 stk./år (ii)
marked: b = 1.500 stk./år (iii)

disse tre begrænsningslinjer er indtegnet i figur 17.

Begrænsningslinje II

Begrænsningslinje III

Parallelforskudt iso-DB

Begrænsningslinje I

b (stk./år)

a (stk./år)

4.0003.000aopt

2.000

1.500
bopt

3.000 

Iso-DB

Figur 17: Begrænsningslinjer for produktion af produkt A og B samt en iso-DB for de to produkter.

dele af grænsningslinjerne er i figur 17 tegnet med større stregtykkelse. det er disse 
stregstykker, der udgør de reelle begrænsninger, og arealet under disse angiver de 
mulige kombinationer af mængderne a og b. Problemet er nu at finde den kombina-
tion, der medføre det største db.

Hvis db/stk. for de to produkter benævnes for henholdsvis dbA og dbb, kan lignin-
gen for en iso-db-linje beskrives ved: 

a ∙ dbA + b ∙ dbb = k, der kan omskrives til:

b = –a ∙ dbA/dbb + k1

for en given værdi af k1 gælder, at der for alle kombinationer af a og b på denne linje 
indtjenes det samme db – derfor betegnelsen iso-db.

for dbA og dbb kunne f.eks. gælde følgende talværdier:

dbA = 300 kr./stk.
dbb = 400 kr./stk.
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indsættes disse talværdier i iso-db ligningen, fås:

a ∙ 300 + b ∙ 400 = k2, der kan omskrives til:

b = –0,75 ∙ a + k3

forøges værdien af k3, fås en ny iso-db-linje, der er parallel med den tidligere, men 
forskudt væk fra origo. i figur 17 er det illustreret, at iso-db-linjen maksimalt kan 
parallelforskydes, til den når skæringspunktet mellem begrænsningslinje i og ii. det 
maksimale dækningsbidrag opnås således ved produktionsmængderne aopt og bopt.

Hældningerne af linjerne i figur 17 er – sorteret efter størrelsen:

αiii = 0 
αi = –0,5 
αdb = –0,75 
αii = –1

da αi > αdb > αii, så kan iso-db-linjen maksimalt forskydes til skæringspunktet 
mellem begrænsningslinjerne i og ii.

Hvis f.eks. dbb forøges, så vil αdb blive større (numerisk mindre). Hvis dbb stiger 
til 600 kr./stk. så fås αdb = –300/600 = –0,5, hvilket er = αi. da iso-db-linjen og 
begrænsningslinje i nu er parallelle, så vil der ved alle kombinationer af mængderne 
a og b på dette linjestykke opnås det samme db. 

Ps.: det er jo intuitivt indlysende, at jo større dbb bliver, desto relativt mere bør der 
produceres af dette produkt.

Hvis f.eks. kapaciteten i drejeafdelingen forøges med 1 time til 2.001 timer/år, 
så vil begrænsningslinje i parallelforskydes lidt bort fra origo, skæringspunktet 
mellem begrænsningslinjerne i og ii vil så bevæge sig op ad begrænsningslinje 
ii. Herved bliver det muligt at parallelforskyde iso-db-linjen lidt mere, hvorved 
db forøges. forøgelsen af db ved en forøgelse af en begrænsning med én enhed, 
betegnes skyggeprisen.
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4.5 forenet produktion

forenet produktion er betegnelse for en produktion, hvor der med teknisk nødven-
dighed fremkommer mere end ét produkt. der sondres mellem, om de resulterende 
produkter fremkommer i et fast eller i et variabelt mængdeforhold.

A

a1

b1

B

Figur 18: Forenet produktion med fast mængdeforhold.

i figur 18 er skitseret en situation, hvor der i output fra produktionen er et fast 
mængdeforhold mellem to produkter, A og b. i figuren er det illustreret, at hvis der 
f.eks. produceres a1 enheder af produkt A, så vil der altid blive produceret b1 enheder 
af produkt b.

da vi får både produkt A og produkt b, så er den samlede Groms = GromsA 
+ Gromsb. i en grafisk løsning skal der derfor foretages lodret adition af de to 
Groms-funktioner. der kan imidlertid være det problem, at produkterne A og b er 
opgjort i forskellige mængdeenheder, og i så fald kan der ikke umiddelbart adderes, 
idet der først må omskrives til en fælles mængdeenhed.
det efterfølgende eksempel omfatter en andefarm. når ændrerne slagtes, og fjer og 
dun pilles af anden, fremkommer der to produkter: andekød og andedun. et 
løsningsprincip er skitseret i figur 19.
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Kr./kg and

Kg and/år

Kr./kg and

Kg and/år

Kr./kg and Kr./kg and

Kg and/år

Kr./kg dun

Kg dun/år Kg and/år

Kr./kg and

Kg and/år

Qopt

GROMSD GROMKD,sær

GROMKfælles

GROMKA,sær

GROMSD

GROMSA

Figur 19a-f: Skitser af løsningsprincip ved forenet produktion med særomkostninger 
og fællesomkostninger, men ingen bortskaffelsesomkostninger.

i figur 19 viser de to figurer til venstre afsætningsfunktionerne og de tilhørende 
Groms-funktioner for de to produkter, and (A) og dun (d). figuren i den midterste 
kolonne viser Groms for dun, idet de to akser nu er omskrevet til mængdeenheden 
„and“. Antages f.eks., at der af hver and bliver 3 kg andekød og 0,3 kg dun, så skal tal-
værdierne på den lodrette akse ved omskrivningen multipliceres 0,3/3 = 0,1, medens 
talværdierne på den vandrette akse skal multipliceres med 3/0,3 = 10.

i de to øverste figurer til højre er indtegnet særomkostningen for de to produkter, 
dvs. de omkostninger, der efter plukningen påløber på de to produkter. i den neder-
ste figur til højre er der foretaget lodret addition af (Groms – Gromksær) for de 
to produkter. endvidere er indtegnet Gromkfælles, dvs. alle de omkostninger der er 
påløbet, ind til and og dun var blevet skilt ad i de to produkter. der er jo ikke noget 
økonomisk rationelt grundlag for at fordele Gromkfælles på de to produkter.

det fremgår af figur 19, at ikke alle dun sælges, og det er i det ovenstående forud-
sat, at der ikke er omkostninger ved at bortskaffe den overskydende mængde dun. 
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skulle dette være tilfældet, forøges mængden af solgt dun så meget, at Gromsd 
bliver lig med Gromkd,sær – bortskaffelsesomkostningerne.

i figur 20 er skitseret en situation med forenet produktion med variabelt mængdeforhold.
 

Transformationskurve

Begrænsningslinje II

Begrænsningslinje I

b

a

a1
a2

b1

b2

Figur 20: Forenet produktion med variabelt mængdeforhold.

Produktionsmulighederne for de to produkter ligger i området mellem de to 
begrænsningslinjer. Hvis der ikke var begrænsningslinjer, så ville alle kombi-
nationsmuligheder af mængderne a og b i hele 1. kvadrant være mulige. Hvis 
der således ikke var afhængighed mellem mængderne af de to produkter, så 
ville der ikke være tale om forenet produktion, men om fælles produktion, der 
omtales i næste afsnit. 

i figur 20 er der også indtegnet en transformationskurve, der beskriver de kombinations-
muligheder af mængderne a og b, der kan produceres ved en given ressourceindsats. 
ressourceindsatsen kunne f.eks. være et antal produktionstimer på en maskine eller en 
vis mængde af en råvare, der anvendes ved produktionen af begge produkter.

det optimale forhold mellem mængderne a og b kan findes ved at indtegne en 
iso-db-linje, og forskyde den længst muligt væk fra origo. Hvis hældningen på 
iso-db-linjen er forskellig fra hældningen på transformationskurven, så vil den 
optimale produktion være enten (a1, b1) eller (a2, b2). Har de to linjer samme hæld-
ning, så opnås det samme db i alle punkter på transformationskurven, jf. analoge 
betragtninger i afsnit 4.4 omkring en begrænsningslinje.

Bemærk: Hvis der er særomkostninger ved de to produkter, så skal disse trækkes 
fra Groms, jf. eksemplet med fast mængdeforhold. de variable omkostninger til en 
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evt. fælles råvare kan imidlertid ikke fordeles på A og b, og kan først fratrækkes , 
når det samlede db skal udregnes. Hvis f.eks. prisen på den fælles råvare ikke er 
konstant, men f.eks. som følge af rabat afhænger af den forbrugte mængde, så er der 
jo ikke noget grundlag for at afgøre om f.eks. de billigste råvarer skal anvendes til 
fremstilling af produkt A eller b.

4.6 fælles produktion

fælles produktion er betegnelse for en produktion, hvor der på samme produk-
tionsanlæg eller med de samme ressourcer kan fremstilles mere end ét produkt. 
Hvor der ved „forenet produktion“ nødvendigvis fremkommer mere end ét pro-
dukt (både det ene produkt og det andet produkt), kan det ved fælles produktion 
vælges at producere det ene eller det andet produkt (enten/eller) eller at producere 
flere af produkterne.

i figur 21 er grafisk skitseret et løsningsprincip ved forenet produktion.

Kr./timeKr./time

Timer/år Timer/år

hoptha,opt
hb,opt

Kr./kg BKr./kg A

Kg A/år Kg B/år

GROMSA

GROMSA

GROMKA,sær

GROMSB

GROMSB
GROMKB,sær

GROMKfælles

GRDBfælles

GRDBB

GRDBA

Kr./timeKr./time

Timer/år Timer/år

Kr./time

Timer/år

Figur 21a-g: Skitse af løsningsprincip ved fælles produktion af to produkter, A og B.
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i figur 21 er skitseret et løsningsprincip ved fælles produktion af to produkter, A og 
b. de to figurer i den øverste række viser i de respektive enheder Groms for de to 
produkter. i de to figurer i den midterste række er enhederne på akserne omskre-
vet til en fælles enhed. de to produkter antages at blive fremstillet på den samme 
maskine, hvorfor der her som fælles enhed er valgt „timer“ på maskinen, men der 
er mange andre muligheder for valg af fælles enhed. i de to figurer er endvidere 
indtegnet særomkostningerne for de to produkter. i den nederste række viser de 
to figurer til venstre Grdb for de to produkter, idet særomkostningerne er trukket 
fra Groms. da timerne på maskinen hele tiden bør anvendes, hvor der opnås størst 
Grdb, er der foretaget vandret addition af de to Grdb-funktioner. resultatet heraf 
er vist i figuren til højre, hvori også Gromkfælles er indtegnet. skæringen mellem 
Grdbfælles og Gromkfælles fastlægger det optimale antal timer, hopt, der bør anven-
des til produktion af de to produkter. Ved tilbageføring bestemmes, hvorledes disse 
timer skal fordeles på de to produkter, ha,opt og hb,opt. 

situationen kunne også have været den, at der f.eks. var begrænsning på maskinka-
paciteten. ud fra denne kunne så i figuren til højre være bestemt Grdbfælles for den 
sidste kapacitetsenhed, og denne kunne have været tilbageført til bestemmelse af, 
hvorledes det begrænsede timeantal skulle fordeles.

nB.: i de to figurer til venstre i den nederste række er anvendt betegnelsen Grdb. 
det skal fremhæves, at det teoretisk set ikke er db, idet de variable fællesomkost-
ninger jo ikke er fratrukket.

4.7 Produktion med sekventielle processer

Produktion udføres oftest ved gennemløb af flere processer. kendes Gromk for 
hver proces, kan den samlede Gromk findes ved at addere Gromk’ene for de 
enkelte processer. i figur 22 er skitseret en produktion med to processer, i og ii. for 
enhver værdi af Gromk(Q) gælder, at

Gromk(Q) = Gromk(Qi) + Gromk(Qii)

Grafisk kan Gromk(Q) bestemmes ved „lodret addition“, idet både den ene og den 
anden Gromk jo forekommer. i figur 22 er også den lodrette addition skitseret.
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GROMK (Q) = GROMK (QI) + GROMK (QII)

GROMK (QI)

Q

Q

b1

GROMK (QII)

Q

b2

GROMK (Q)

Q

b1+ b2

Proces I Proces II

Figur 22a-c: Fastlæggelse af de samlede GROMK ved „lodret addition“.

Bemærk: Ved produktion gennem flere forskellige sekventielle processer kan det 
ofte være tilfældet, at der anvendes forskellige enheder på de forskellige processer. 
i figur 22 kunne eksempelvis de råvarer, der indgår i proces i, måles i kg, medens 
de udgående mellemvarer fra processen (og dermed de varer, der indgår i proces ii) 
måles i stk. de resulterende varer fra proces ii måles måske også i stk., men et stk. 
fra proces i kunne gennem proces ii f.eks. blive til 4 stk. den lodrette addition kan 
naturligvis først foretages, efter at grænseomkostningsfunktionerne er omskrevet 
til den samme enhed. ofte vil det være en fordel at beskrive alle grænseomkost-
ningsfunktioner i enhederne for den resulterende vare, specielt hvis der efterføl-
gende skal udføres analyser omkring afsætningen. 

i figur 23 er skitseret et eksempel på omskrivning af enheder. Grænseomkostnin-
ger for proces i er beskrevet ud fra mængdeenheden „kg“ (figur 23a). lad os antage, 
at der for den efterfølgende proces arbejdes med mængdeenheden „stk.“. Hvis der 
ud af 1 kg bliver f.eks. 4 stk., så kan grænseomkostningerne for proces i – med 
mængdeenheden „stk.“ – beskrives som i figur 23b. Bemærk, at begge akser skal 
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skaleres efter den nye enhed. i figur 23a indgår mængdeenheden i nævneren på 
y-aksen, men i tælleren på x-aksen. i figur 23b bliver talværdierne på y-aksen 
derfor reduceret, medens talværdierne på x-aksen bliver forøget.

Kg/år

1.000

20

Kr./kg

Stk./år

4.000

5

Kr./kg

22
5,5

Figur. 23a-b: Omskrivning af GROMK til fælles enhed.

Gromk for alle processerne skal på denne måde omskrives til den fælles enhed, før 
der kan foretages lodret addition.
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en investeringsbeslutning er karakteriseret ved, at konsekvenserne af beslutningen 
fordeler sig over så lang en periode (horisont), at den tidsmæssige afstand må tages i 
betragtning. det har jo ikke samme værdi at få 100 kr. nu, som at få 100 kr. om f.eks. 
5 år.

konsekvenserne af en investeringsbeslutning beskrives alene ved:
1. ind- og udbetalingernes størrelse
2. tidspunkterne, hvor ind- og udbetalingerne forekommer

løsning af et investeringsproblem bør altid starte med, at problemstillingen beskri-
ves ved optegning af et betalingsbillede, se fig. 24.

Tid

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a3
a5

I

Figur 24: Eksempel på et betalingsbillede.

i figur 24 angiver pile „opad“ indbetalinger, a, medens pile „nedad“ angiver udbetalin-
ger, b. investeringsbeløbet er betegnet i.

»Det grundlæggende kriterium for, at en investering er lønsom, er, at  
investeringens kapitalværdi skal være positiv«

Kapitalværdien, kt, beregnes ved at henføre (diskontere) alle betalingerne til samme 
tidspunkt, t. Hvis det valgte tidspunkt er tidspunkt 0, betegnes kapitalværdien: 
nutidsværdien, n.
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en annuitet er en betalingsrække, hvor betalingerne forekommer med lige stor tids-
mæssig afstand. Hvis alle betalingerne har samme størrelse, betegnes annuiteten en 
konstant annuitet, se fig. 25.

Tid

1

a

0 2

a

3

a

4

a

5

a

Figur  25: Betalingsbillede af en konstant annuitet.

nutidsværdien af en konstant annuitet kan beregnes af:
n = a · [1 – (1 + i)-n]/i (annuitetsformlen)

hvor:
a = annuitetens størrelse 
n = antallet af terminer 
i = kalkulationsrentefoden (renten pr. termin, udtrykt som decimaltal).

Ved omformning af annuitetsformlen fås:
a = n · [i/(1 – (1 + i)-n]

dette udtryk kan anvendes til at beregne, hvor stort et beløb, a, der skal betales i 
slutningen af n terminer, hvis beløbet n herved skal afdrages og forrentes til renten 
i. et beløb, n, på tidspunkt 0 kan dermed omskrives til en annuitet, hvis nutids-
værdi er lig med n.

ofte har en del af de betalingsstrømme, der er en konsekvens af en investering, 
karakter af annuiteter. Ved investeringer i produktionsudstyr vil f.eks. indtjent 
dækningsbidrag eller udbetalinger til drift og vedligehold ofte antages at være 
annuiteter, idet man ikke har mere præcise forventninger. i stedet for at beregne 
investeringens kapitalværdi, kan det da være hurtigere at omregne alle ind-
betalinger til en samlet indbetalingsannuitet, og alle udbetalinger til en samlet 
udbetalingsannuitet. differencen mellem disse to annuiteter betegnes netto-
indbetalingsannuiteten. 

»en investering er lønsom, hvis dens netto-indbetalingsannuitet er positiv«

Hvis investeringens netto-indbetalingsannuitet er positiv, så vil dens kapital-
værdi også altid være positiv, jf. annuitetsformlen. kriteriet om en positiv netto-



41

KAPITEl 5: INvESTErING

indbetalingsannuitet er således i overensstemmelse med det grundlæggende 
kriterium: positiv kapitalværdi.

kravet til, at en investering er lønsom, kan således formuleres på to måder:

Kapitalværdien skal være positiv
eller
netto-indbetalingsannuiteten skal være positiv

i praksis anvendes også to andre krav:

investeringens interne rente skal være > kalkulationsrentefoden

investeringens pay-back-tid (tilbagebetalingstid) skal være < en (politisk) 
fastlagt tid

intern rente: den værdi, kalkulationsrentefoden skal have, for at investeringens 
kapitalværdi bliver lig med 0.

Anvendelsen af den interne rente som vurderingskriterium indebærer nogle problemer:

•	 en investering kan have flere forskellige interne renter, hvorfor tolkning af kra-
vet til den interne rentes størrelse kan være vanskelig.

•	 hvis valget mellem to investeringer foretages ud fra, hvilken investering der har 
den største interne rente, så er det ikke sikkert, at man dermed får valgt den, der 
har størst kapitalværdi.

sidstnævnte forhold er illustreret i figur 26. for to alternative investeringsforslag, 
i og ii, er her afbildet nutidsværdien som funktion af kalkulationsrentefoden. de to 
investeringers interne rente, ri og rii, er den værdi, kalkulationsrentefoden skal have, 
for at investeringernes nutidsværdi bliver lig 0. det ses af figur 26, at investering 
ii har den største interne rente (rii > ri). dette er imidlertid ikke ensbetydende med, 
at investering ii er mest fordelagtig for virksomheden. det grundlæggende krite-
rium er jo: max. kapitalværdi, hvilket er ensbetydende med: max. nutidsværdi. Af 
figur 26 ses, at hvis kalkulationsrentefoden er i1, så har de to investeringer samme 
nutidsværdi. Hvis virksomhedens kalkulationsrentefod, i, er mindre end i1, så har 
investering i den største nutidsværdi og er dermed mest fordelagtig for virksomhe-
den. Hvis omvendt i > i1, så har investering ii den største nutidsværdi og er dermed 
mest fordelagtig.
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II

I

Nutidsværdi, N (=K0)

Kalkulationsrentefod, i

i1 rI rII

NII

NI

Figur 26: To alternative investeringers kapitalværdi som funktion af kalkulationsrentefoden.

eksemplet i figur 26 illustrerer således, at kriteriet om „max. intern rente” ikke er i 
fuld overensstemmelse med det grundlæggende kriterium: „max. kapitalværdi”.

Pay-back-tid (tilbagebetalingstid): den tid, der går, før investeringsbeløbet er tilbagebetalt.
Pay-back-tiden kan beregnes på to forskellige måder:

A. statisk pay-back-tid: 
den tid der vil gå, før summen af nettoindbetalingerne bliver lig med investe-
ringsbeløbet. beløbene adderes her uden hensyntagen til, hvornår beløbene tids-
mæssigt forekommer.

b. dynamisk pay-back-tid: 
den tid der vil gå, før summen af de tilbagediskonterede nettoindbetalin-
ger bliver lig med investeringsbeløbet, dvs. før kapitalværdien bliver 0. 
Ved tilbagediskonteringen tages hensyn til, at netto–indbetalingsbeløbene 
forekommer på forskellige tidspunkter, og at de derfor skal diskonteres til 
samme tidspunkt, før de kan adderes.

den dynamiske tilbagebetalingstid er illustreret i figur 27.
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a

b

t

Kt

Figur 27: En investerings kapitalværdi som funktion af tiden.

i figur 27 er skitseret et forløb af en investerings kapitalværdi som funktion af 
tiden, kt. På tidspunkt 0 er kapitalværdien oftest = investeringsbeløbet i og dermed 
negativ. På tidspunkt a har kt den største negative værdi, hvorfor det største tab 
opnås, hvis investeringen ophører på dette tidspunkt. På tidspunkt b bliver kt = 0, 
og tiden b er således investeringens dynamiske tilbagebetalingstid.

det skal fremhæves, at tilbagebetalingstiden ikke er et udtryk for en investerings 
lønsomhed, men tilbagebetalingstiden kan f.eks. udsige noget om investeringens
•	 risiko (jo længere tilbagebetalingstid, desto større risiko)
•	 likviditetsbinding (jo længere tilbagebetalingstid, desto længere tid vil der gå, 

før de investerede midler er frigivet – og dermed igen vil være til rådighed for 
evt. nye investeringer).

selv om tilbagebetalingstiden ikke i sig selv er et udtryk for en investerings 
lønsomhed, så anvendes den i praksis ofte til vurdering af investeringer. dette 
kan skyldes:
•	 at tilbagebetalingstiden er let at beregne og let at fortolke
•	 at et maksimumkrav til tilbagebetalingstiden kan være en hensigtsmæssig måde 

til sortering af investeringsforslag i en virksomhed. f.eks. kan en afdelingsleder 
være bemyndiget til at træffe beslutning om investeringer, hvis investeringsbe-
løbet er mindre end en vis størrelse, og tilbagebetalingstiden samtidigt er mindre 
end en vis tid, f.eks. 1 år. investeringsforslag, der ikke opfylder disse krav, skal så 
godkendes af virksomhedens ledelse.

•	 at jo kortere tilbagebetalingstiden er, desto mere lønsom vil investeringen ofte være.
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Ved levetiden på teknisk udstyr skelnes der traditionelt mellem:
•	 teknisk levetid
•	 økonomisk levetid

Den tekniske levetid er bestemt af det tidspunkt, hvor udstyret – pga. tekniske 
forhold – ikke længere er funktionsdueligt. i praksis er denne levetid imidlertid 
vanskelig at fastlægge, idet det i de fleste tilfælde ved reparation er muligt at for-
længe levetiden – i princippet ofte til det uendelige.

Den økonomiske levetid er bestemt af det tidspunkt, hvor det ikke længere kan 
betale sig at benytte udstyret. det er denne levetid, der behandles i dette afsnit.

der skelnes traditionelt mellem følgende tre situationer:
•	 udstyret skal ikke genanskaffes
•	 udstyret skal genanskaffes med et identisk udstyr
•	 udstyret skal genanskaffes med et ikke-identisk udstyr

da problematikken omkring fastlæggelse af levetiden i litteraturen behandles ud fra 
såvel omkostningsmodeller som investeringsmodeller, så er der således 6 forskellige 
modeller, der skitseres i det efterfølgende.

6.1 omkostningsmodeller til bestemmelse af økonomisk levetid

et centralt begreb i forbindelse med fastlæggelse af den optimale størrelse af en 
produktion er grænseomkostningerne, Gromk, der er defineret som: Gromk(Q) 
= dtomk(Q)/dQ. dette udtrykkes ofte ved, at Gromk er tilvæksten i tomk ved 
produktion af en ekstra enhed.

Ved fastlæggelse af den optimale levetid anvendes en tilsvarende grænsebetragtning, 
men her er udvidelsen ikke i mængde, men i tid:
Gromk(t) = dtomk(t)/dt
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Gromk(t) udtrykker den marginale tilvækst i tomk ved forlængelse af levetiden 
med én tidsenhed.

Ved omkostningsmodellerne tages der ikke hensyn til tidspunkterne for, hvornår 
omkostningerne opstår. det vil sige, at tomk(t) beregnes ved at addere omkost-
ningerne fra tidspunkt 0 til tidspunkt t, og der foretages således ingen diskonte-
ring. forskellen mellem omkostningsmodellerne og investeringsmodellerne er, at 
der ved investeringsmodellerne, som behandles i et efterfølgende afsnit, foretages 
en diskontering, før beløb adderes.
 

6.1a ingen genanskaffelse

den økonomiske levetid, topt, er her bestemt af Groms(t) = Gromk(t). dette er 
illustreret i figur 28.

Kr./t

t

topt

GROMK (t)

GROMS (t)

Figur 28: Når der ikke skal genanskaffes, findes den økonomiske levetid, topt, hvor 
GROMS(t) = GROMK(t).

når der ikke skal ske genanskaffelse, er den økonomiske levetid bestemt af, hvor-
når Groms(t) bliver lig med Gromk(t). det kan således kun betale sig at beholde 
udstyret, så længe Groms(t) > Gromk(t), dvs. så længe det indtjente grænse-db 
er positivt.

6.1b identisk genanskaffelse

den økonomiske levetid findes her, hvor tG(t) har minimum. dette er ensbetydende 
med, at Gromk(t) = tG(t).
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Kr./t

t

topt

GROMK (t)

TG (t)

Figur 29: Ved identisk genanskaffelse findes den økonomiske levetid, topt, hvor TG(t) har 
minimum, hvilket forekommer, når GROMK(t) = TG(t).

Ved udskiftning, når tG(t) har minimum, opnås de laveste gennemsnitsomkostninger 
pr. tidsenhed.

6.1c ikke-identisk genanskaffelse

den økonomiske levetid findes her, hvor Gromk(t) =tG(t)min for det nye udstyr.

Kr./t

t

t1 t2 t3 t4 t5

TG (t)gl

TG (t)ny

GROMK (t)

Figur 30: Ved ikke-identisk genanskaffelse findes den økonomiske levetid, topt, hvor 
GROMK(t) = minimum for TG(t)ny. 

i figur 30 betegner:
t1 = nuværende tidspunkt, hvor det nye udstyr er kommet på markedet.
t2 = det tidspunkt, hvor Gromk(t) bliver = minimum for tGny.
t3 = det tidspunkt, hvor Gromk(t) bliver = minimum for tGny.
t4 = det tidspunkt, hvor Gromk(t) bliver = minimum for tGgl.
t5 = det tidspunkt, hvor tG(t)ny får minimum = den økonomiske levetid for det nye udstyr.
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udskiftning bør her enten ske straks eller, når Gromk(t) = minimum for tG(t)ny. 
Af figur 30 ses, at sidstnævnte er tilfældet både på tidspunkt t2 og på tidspunkt 
t3. tidspunkt t2 kan imidlertid ikke være et optimalt udskiftningstidspunkt, idet 
omkostningerne ved at beholde udstyret fra nuværende tidspunkt, t1, til tidspunkt t2 
er større end minimum for tG(t)ny. meromkostningerne ved at beholde udstyret fra 
t1 til t2 er i figur 30 skitseret ved det vandret skraverede areal mellem Gromk(t) og 
minimum for tG(t)ny. beholdes udstyret fra t2 til t3, vil omkostninger i denne tids-
periode være mindre end minimum for tG(t)ny. det vandret skraverede areal i figur 
30 illustrerer således omkostningsbesparelsen ved at udsætte udskiftningen fra 
tidspunkt t2 til tidspunkt t3. 

udskiftning bør enten ske straks på tidspunkt t1, hvor det nye udstyr er kommet 
på markedet, eller på tidspunkt t3, hvor Gromk(t) = minimum for tG(t)ny. Val-
get mellem disse to tidspunkter afgøres af størrelsen af de to skraverede arealer 
i figur 30. Hvis det vandret skraverede areal (dvs. meromkostningerne ved at 
vente med udskiftning til tidspunkt t3) er mindre end det lodret skraverede areal 
(dvs. omkostningsbesparelsen ved at vente med udskiftning til tidspunkt t3), så 
skal der først udskiftes på tidspunkt t3. Hvis det omvendte er tilfældet, så bør 
der straks udskiftes.

bemærk, at det eksisterende udstyr først ville blive udskiftet på tidspunkt t4, hvis 
det nye udstyr ikke var kommet på markedet. nu vil udskiftning ske tidligere. 
dette illustrerer den generelle tendens til, at fremkomsten af ny teknologi reducerer 
levetiden på det eksisterende udstyr. markedet for pc og mobiltelefoner er typiske 
eksempler på dette.

ud fra figur 29 og figur 30 synes der at være stor lighed mellem identisk og ikke-
identisk udskiftning. samlet kan udskiftningstidspunktet i de to problemstillinger da 
også formuleres på følgende måde: 

»Ved identisk genanskaffelse og ved ikke-identisk genanskaffelse findes 
den økonomisk levetid, topt, hvor gROMK(t) = minimum for Tg(t)ny. Forskellen 
er blot, at det „nye” udstyr ved identisk genanskaffelse er identisk med det 
gamle udstyr.«

6.2 investeringsmodeller til bestemmelse af økonomisk levetid

den principielle forskel mellem omkostnings- og investeringsmodellerne er, at der 
ved investeringsmodellerne fortages diskontering af beløb til samme tidspunkt, før 
beløb adderes.
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i investeringsmodeller anvendes oftest en terminsopdelt tidsakse, hvorved beløb 
kun forekommer på diskrete tidspunkter. i dette afsnit antages det imidlertid, at 
ind- og udbetalinger kan være kontinuerte funktioner, hvorved den matematiske 
fremstilling forenkles betydeligt.

Groms(t) fra omkostningsmodellerne erstattes i investeringsmodellerne med 
begrebet grænseindbetaling, Grind(t), som beskriver den merindbetaling, der 
er en følge af en marginal forøgelse af levetiden.

Gromk(t) fra omkostningsmodellerne erstattes i investeringsmodellerne 
med begrebet grænseudbetaling, Grud(t), som beskriver den merudbetaling, 
der er en følge af en marginal forøgelse af levetiden.

i figur 31 er skitseret betalingsbilledet af en investering, hvor der for beløbet i på 
tidspunkt 0 anskaffes et udstyr. dV(t) er – som funktion af tiden – udbetalingerne 
til drift og vedligehold. st er udstyrets scrapværdi som funktion af tiden.

t

S(t)

0

I

DV (t)

Figur 31: Betalingsbillede af en investering.

en marginal forøgelse af levetiden af investeringen i figur 31 vil medføre følgende 
merudbetalinger:

dV(t) = størrelsen af udbetalingerne på tidspunkt t.
ds(t)/dt = ændringen i scrapværdi = værditabet.
i ∙ s(t) = reduktionen af værdien af indbetalingen fra scrapværdien som følge af 
det senere indbetalingstidspunkt (= rentetabet).

summen af disse tre merudbetalinger betegnes grænseudbetalingen, Grud:
Grud(t) = dV(t) + ds(t)/dt + i ∙ s(t)
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Kr./t

t
0

GRUD (t)

Figur 32: Skitse af grænseudbetalingen, GRUD(t).

i figur 32 er skitseret et forløb af grænseudbetalingen, Grud(t). typisk vil Grud(t) 
i starten være faldende, idet værditabet og rentetabet er stort i starten, men med 
tiden bliver mindre og mindre. omvendt vil udbetalingerne til drift og vedlige-
hold oftest være små i starten, men stige med stigende alder på udstyret, hvorved 
Grud(t) oftest på et tidspunkt vil begynde at stige. 

6.2a ingen genanskaffelse

den økonomiske levetid, topt, er her bestemt af Grind(t) = Grud(t). dette er 
illustreret i figur 33.

Kr./t

t

topt

GRIND (t)

GRUD (t)

Figur 33: Når der ikke skal genanskaffes, findes den økonomisk levetid, topt, hvor GRIND(t) = 
GRUD(t).

for at fremme forståelsen af sammenhængen mellem Grind(t) og Grud(t), er 
Grud(t) i figur 33 afbildet i 1. kvadrant, selv om der er tale om udbetalinger, der jo 
normalt i et investeringsbillede beskrives som „pile nedad“.
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6.2b identisk genanskaffelse

den økonomiske levetid findes her, hvor udbetalingsannuiteten, a(t), har minimum. 
dette er ensbetydende med, at Grud(t) = a(t)min.

Kr./t
topt t

a(t)min 

0

GRUD (t)

Figur 34: Ved identisk genanskaffelse findes den økonomisk levetid, topt, hvor a(t) har mini-
mum, hvilket forekommer, når GRUD(t) = a(t).

6.2c ikke-identisk genanskaffelse

den økonomiske levetid findes her, hvor Grud(t) =a(t)min for det nye udstyr.

Kr./t
topt t

a(t)min for det nye udstyr

0

GRUD (t)

Figur 35: Ved ikke-identisk genanskaffelse findes den økonomisk levetid, topt ofte, hvor 
GRUD(t) = minimum for a(t)nyt.

Afhængigt af størrelsen af a(t)min for det nye udstyr, så er det imidlertid muligt, at 
der bør udskiftes straks i stedet for at vente til tidspunkt topt i figur 35. dette er illu-
streret i figur 36.
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t

a(t)min for det nye udstyr

0

GRUD (t)

Figur 36: Ved ikke-identisk genanskaffelse bør der måske udskiftes straks i stedet for at 
vente, til GRUD(t) skærer a(t)min.

den situation, der er skitseret i figur 36, svarer analogt til den tilsvarende 
problemstilling, der er behandlet under omkostningsmodellerne. de to arealer, 
der her skal sammenlignes, er det vandret og det lodret skraverede areal. Hvor 
størrelsen af sådanne arealer under omkostningsmodellerne umiddelbart kan 
sammenlignes, idet der ikke tages hensyn til tiden, så må der ved en investe-
ringsbetragtning først ske en diskontering til samme tidspunkt, dvs. at det her 
er størrelsen af værdien af diskonterede arealer, der skal sammenlignes. denne 
diskontering kan foretages ved integration, hvor de integrerede beløb er multi-
pliceret med den kontinuerte rentefunktion. 

ud fra figur 34 og figur 35 synes der at være stor lighed mellem identisk og ikke-
identisk udskiftning. samlet kan udskiftningstidspunktet i de to problemstillinger da 
også formuleres på følgende måde: 

Ved identisk genanskaffelse og ved ikke-identisk genanskaffelse findes den øko-
nomisk levetid, topt, hvor gRUD(t) = minimum for a(t)nyt. Forskellen er blot, at det 
„nye” udstyr ved identisk genanskaffelse er identisk med det gamle udstyr.

6.3 sammenhænge mellem omkostnings- og investerings-
begreber 
Problemstillingen omkring fastlæggelse af økonomisk levetid er i afsnittene 6.1 og 
6.2 behandlet ud fra henholdsvis omkostningsmodeller og investeringsmodeller. i 
det efterfølgende skema er skitseret nogle analogier mellem begreberne i de to typer 
af modeller.
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Omkostningsbegreber Investeringsbegreber

Totalbegreber:

Totalomkostning Kapitalværdi af udbetalinger

Totalomsætning Kapitalværdi af indbetalinger

overskud/gevinst Kapitalværdi eller Nutidsværdi

Gennemsnitsbegreber:

Gennemsnitsomkostning, TG Udbetalingsannuitet, a

Gennemsnitligt dB Netto indbetalingsannuitet

Grænsebegreber:

Grænseomsætning, GroMS Grænseindbetaling, GrINd

Grænseomkostning, GroMK Grænseudbetaling, GrUd

Grænse-dB, GrdB = GroMS – GroMK Grænsenettoindbetaling = GrINd – GrUd

Analogier mellem sammenhænge

GroMS = GroMK GrINd = GrUd

GrdB = GroMS – GroMK Grænsenettoindbetaling = GrINd – GrUd

Minimum af TG og vG Minimum af annuitet, a

GroMK skærer TG og vG i deres minimum GrUd = a, hvor udbetalingsannuiteten har 
minimum

Afslutning
det er håbet, at dette kortfattede og lidt stikordsagtige kompendium om grund-
læggende driftsøkonomiske begreber og modeller kan bidrage til at give et større 
overblik over fagområdet og dermed til at give en bedre forståelse af de forskellige 
problemstillinger og sammenhænge mellem disse. Hvis dette er opnået, skulle du 
have fået en noget bedre baggrund for at løse konkrete opgaver. som afslutning 
ønskes derfor:

Held og lykke med eksamen


