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Forord

baggrunden for denne opgavesamling er, at jeg i omkring 40 år på DtU bl.a. har 
undervist i et driftsøkonomisk fag, og i den forbindelse har jeg udarbejdet et stort 
antal øvelses- og eksamensopgaver. et udpluk af disse opgaver er i tilpasset form 
samlet i denne opgavesamling.
 
min oplevelse på DtU var, at de fleste studerende ikke havde så svært ved at forstå 
de teoretiske begreber og modeller inden for fagområdet. problemet var at anvende 
teorien ved løsning af konkrete opgaver. en udbredt talemåde er, at „øvelse gør 
mester“, og det er også min opfattelse. med denne opgavesamling skulle studerende 
få mulighed for at træne opgaveløsningen, og jo flere opgaver, man løser, desto større 
forståelse skulle man gerne få.

opgavesamlingen er opdelt i 6 kapitler, der hvert indeholder en række opgaver med 
tilhørende løsningsforslag. opgaverne i kapitel 1 eksemplificerer anvendelsen af 
omkostningsbegreber, hvorefter opgaverne i kapitel 2 omhandler problemstillinger, 
hvor omkostningerne søges minimeret. opgaverne i kapitel 3 eksemplificerer anven-
delsen af begreber inden for afsætningsteorien. i kapitel 4 anvendes omkostnings- og 
afsætningsbegreberne til „maksimering af dækningsbidrag“. kapitel 4 er det største 
kapitel, og for at skabe overblik over opgaverne inden for kapitlet, er det opdelt i afsnit, 
der hver for sig omhandlerer en klassisk driftsøkonomisk problemstilling. opgaverne 
i kapitel 5 omhandler investeringsproblemer. Det afsluttende kapitel 6 „økonomisk 
levetid“ er opdelt i to hovedafsnit, der eksemplificerer anvendelsen af henholdsvis 
omkostningsmodeller og investeringsmodeller. inden for hvert af disse to hovedafsnit 
er der underopdelt i de tre klassiske problemstillinger: ingen genanskaffelse, identisk 
genanskaffelse og ikke-identisk genanskaffelse. Det skal bemærkes, at den traditio-
nelle opdeling i de to sidstnævnte problemstillinger er bibeholdt, selv om opdelingen er 
unødvendig, jf. den afsluttende tekst i de to hovedafsnit.

for at gøre det lettere at fjerne og tilføje opgaver i fremtidige udgaver af opgave-
samlingen, er det tilstræbt, at de enkelte opgaver er uafhængige af hinanden. Det 
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FororD

er ligeledes tilstræbt at minimere antallet af krydshenvisninger mellem opgaverne. 
i overskriften til mange af opgaverne er der anført nogle stikord, der sigter mod at 
gøre det lettere at finde frem til relevante opgaver.

mange af løsningsforslagene er baseret på grafiske løsninger, idet det er min opfat-
telse, at grafiske løsninger for mange studerende bidrager til at skabe et større 
overblik og til at give en bedre forståelse. i nogle af løsningsforslagene er der både 
en matematisk og en grafisk løsning. Det skal præciseres, at jeg ved de matematiske 
formuleringer ikke har lagt ret stor vægt på overholdelse af matematiske formalite-
ter, idet fokus har været på den praktiske anvendelse af matematikken.

mit kompendium „grundlæggende begreber og modeller i driftsøkonomien“ inde-
holder en summarisk oversigt over nogle af de vigtigste driftsøkonomiske begreber 
og modeller. sigtet med nærværende opgavesamling er at supplere dette kompen-
dium. Hvor kompendiet har fokus på at skabe overblik, så har denne opgavesam-
ling fokus på at opnå en dybere forståelse. Det er således håbet, at der kan opstå en 
synergieffekt ved at arbejde med begge publikationer. 

„man skal lære af sine fejl“. Jeg sætter derfor stor pris på at få tilbagemeldinger, 
hvorfor alle kommentarer og påpegninger af fejl og mangler er meget velkomne.

november 2013.

Civ. ing. Aage U. michelsen

Aage.U.michelsen@gmail.com
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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 forbrug af ressourcer/
produktionsfaktorer. omkostninger kan opgøres ud fra to forskellige synsvinkler:

1. forbrugssynspunktet: omkostninger opgøres her ved at måle faktorforbruget i tek-
niske enheder (timer, kg, o.l.) og multiplicere det 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 omkost-
ningerne opgøres som værdien af det, der mistes ved, at ressourcerne ikke kan 
anvendes til det bedste alternativ.

i praksis anvendes oftest forbrugssynspunktet.

Omkostningsbegreber:
fomk = de faste omkostninger (uafhængige af produktionens størrelse)
Vomk(Q) = de variable omkostninger (afhænger af produktionens størrelse)
tomk(Q) = fomk + Vomk(Q) = de totale omkostninger
tg(Q) = tomk(Q)/Q = de totale gennemsnitsomkostninger
fg(Q) = fomk/Q = de faste gennemsnitsomkostninger
Vg(Q) = Vomk(Q)/Q = de variable gennemsnitsomkostninger
gromk(Q) = d(tomk(Q))/dQ = d(Vomk(Q))/dQ

1.a Vg(Q) og gromk(Q)
i en virksomhed er man nået frem til, at de variable gennemsnitsomkostninger på en 
af maskinerne forløber som skitseret i figur 1.1.
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KAPITEl 1: oMKoSTNINgEr

60

50

1.000       2.000

Kr./stk.

Stk./dag

Vg

Figur 1.1: VG som funktion af den daglige produktionsstørrelse

spørgsmål 1.1
bestem den matematiske funktion gromk(Q) i intervallet 0 ≤ Q ≤ 2.000. 

løsning 1. 1
Af figur 1.1 fås for Vg(Q) som funktion af den daglige produktionsstørrelse, Q:
Vg(Q) = 50 kr./stk. for 0 < Q ≤ 1.000
Vg(Q) = 0,01 ∙ Q + 40 for 1.000 ≤ Q ≤ 2.000

Vomk(Q) kan beregnes ud fra Vg(Q), idet det gælder, at Vomk(Q) = Vg(Q) ∙ Q. Heraf 
fås:
Vomk(Q) = 50 ∙ Q for 0 < Q ≤ 1.000
Vomk(Q) = 0,01 ∙ Q2 + 40 ∙ Q for 1.000 ≤ Q ≤ 2.000

gromk(Q) kan beregnes ud fra Vomk(Q), idet det gælder, at gromk(Q) = 
dVomk(Q)/dQ. Heraf fås:
gromk(Q) = 50 for 0 < Q ≤ 1.000
gromk(Q) = 0,02 ∙ Q + 40 for 1.000 ≤ Q ≤ 2.000

spørgsmål 1. 2
Hvis du sammenligner ligningerne for Vg(Q) og gromk(Q) i intervallet 1.000 ≤ Q 
≤ 2.000, hvad er da sammenhængen mellem de to linjers hældning og mellem deres 
skæringspunkt med y-aksen, hvis linjerne forlænges til Q = 0?

løsning 1. 2
fra løsningen af spørgsmål 1 haves følgende to ligninger:
Vg(Q) = 0,01 ∙ Q + 40 for 1.000 ≤ Q ≤ 2.000
gromk(Q) = 0,02 ∙ Q + 40 for 1.000 ≤ Q ≤ 2.000
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Af de to ligninger fremgår det, at linjerne har samme skæringspunkt på y-aksen, og 
at gromk har en hældningskoefficient, der er dobbelt så stor som Vg´s.

spørgsmål 1. 3
indtegn Vg(Q) og gromk(Q) i det samme koordinatsystem.

løsning 1. 3
i figur 1.2 er indtegnet såvel Vg(Q) som gromk(Q).

80

60

50

40

1.000       2.000

Kr./stk.

Stk./dag

groMK (Q)

Vg (Q)

Figur 1.2: VG(Q) og GROMK(Q) i intervallet 1.000 ≤ Q ≤ 2.000.

Det ses af figur 1.2, at „knækket“ i Vg(Q) ved Q = 1.000 stk./dag medfører, at der her 
forekommer et spring i gromk(Q).

1.b sunk cost
en virksomhed indkøbte for 4 år siden en maskine til 800.000 kr. Virksomheden 
forventede på indkøbstidspunktet, at maskinen ville have en levetid på 8 år, og at 
dens salgsværdi herefter ville være 0 kr. på grundlag heraf har virksomheden gen-
nem de forløbne 4 år foretaget en lineær afskrivning på maskinen, så den i dag er 
nedskrevet til 400.000 kr. maskinens salgspris om 4 år forventes stadigt at være 0 
kr. på maskinen produceres forskellige produkter, og på disse indtjenes i alt et årligt 
dækningsbidrag på 125.000 kr.

produktionschefen i virksomheden har nu fremført det synspunkt, at da den bogførte 
værdi for maskinen (den nedskrevne værdi) er på 400.000 kr., og da dette beløb vil 
falde til 0 kr. over de næste 4 år, så vil det ikke være rentabelt at fortsætte produktio-
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nen, da der over disse 4 år kun forventes indtjent et samlet dækningsbidrag på i alt 
500.000 kr. Da virksomheden ønsker den investerede kapital forrentet med 20% p.a., 
så vil dette dækningsbidrag – efter hans opfattelse – ikke kunne dække forrentning 
og afskrivning på maskinen, hvorfor han foreslår, at produktionen straks stoppes, og 
maskinen sælges.

Virksomheden har derfor undersøgt mulighederne for at sælge maskinen og har 
fundet frem til en køber, der har tilbudt at give 300.000 kr. for maskinen. Da øko-
nomichefen hører om dette tilbud, går han stærkt imod at sælge maskinen, da han 
mener, at dette vil påføre virksomheden et tab på forskellen mellem den bogførte 
værdi og salgsprisen, dvs. på 100.000 kr. Da han nødigt vil have et sådan tab med i 
regnskabet, så går han stærkt ind for, at virksomheden skal fortsætte produktionen 
i de næste 4 år. 

spørgsmål 1.4
er de anførte synspunkter er i overensstemmelse med den driftsøkonomiske teori, 
dvs. er de økonomisk rationelle?

løsning 1.4
Allerede afholdte omkostninger betegnes på engelsk „sunk cost“. Det rationelle øko-
nomiske synspunkt er, at allerede afholdte omkostninger ikke bør have indflydelse 
på de beslutninger, der skal træffes. Dette udtrykkes også i talemåden „man skal 
ikke kaste gode penge efter dårlige penge“. økonomichefens opfattelse af, at salg af 
maskinen vil medføre et tab, er helt forkert. tabet har jo allerede fundet sted, og det 
kan ikke ændres.

Den bogførte værdi er et resultat af en tidligere indkøbsbeslutning samt af en 
tidligere anvendt afskrivningspolitik. Den bogførte værdi kan således ikke være 
relevant for beslutninger om fremtiden.

Ud fra en rationel økonomisk tankegang er situationen nu den, at der skal træffes 
beslutning mellem følgende to alternativer:
1. sælge maskinen til 300.000 kr.
2. beholde maskinen for videre produktion.

Det økonomisk bedste alternativ bør så vælges.
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1.c faste omkostninger, Db, priselasticitet og gromk 
en virksomhed producerer et produkt, A, som sælges til 1.000 kr./stk. Det årlige salg 
er på 5.000 stk. De variable omkostninger til indkøbte materialer og komponen-
ter samt til arbejdsløn udgør 600 kr. pr. stk. A for en produktion op til 3.000 stk./
år. Hvis der produceres mere, så falder de variable omkostninger til den yderligere 
produktion til 550 kr./stk. A.

spørgsmål 1.5
Hvor store må de gennemsnitlige faste omkostninger pr. stk. A højst være, hvis 
virksomheden skal have et overskud ved produktion og salg af produkt A?

Virksomheden producerer også et produkt, b, som sælges til 3.200 kr. pr. stk. Det 
årlige salg er på 5.000 stk. Virksomhedens marketingafdeling har foretaget analyser 
af markedet og er nået frem til, at priselasticiteten ved den nuværende salgspris er 
-4. endvidere vurderes det, at afsætningsfunktionen er lineær for prisvariationer 
på ±10% omkring den nuværende salgspris. De variable omkostninger udgør 2.000 
kr. pr. stk. b.

løsning 1.5
toms = p ∙ Q = 1.000 ∙ 5.000 = 5.000.000 kr./år

Vomk = 600 ∙ 3.000 + 550 ∙ (5.000 - 3.000) = 1.800.000 + 1.100.000 = 2.900.000 kr./år

Dækningsbidrag = Db = 5.000.000 - 2.900.000 = 2.100.000 kr./år
Dækningsbidrag pr. stk. = 2.100.000/5.000 = 420 kr.

De gennemsnitlige faste omkostninger må således højst være 420 kr./stk., hvis 
virksomheden skal have overskud ved produktion og salg af produkt A.

spørgsmål 1.6
Hvor meget kunne virksomheden maksimalt forøge det årligt indtjente dæknings-
bidrag, hvis den ændrede salgsprisen på produkt b?

Virksomheden producerer også et produkt, C, som sælges til 2.000 kr./stk. Det årlige 
salg er på 5.000 stk. Afsætningsfunktionen er sammensat af to lineære stykker:
p = -0,08 ∙ Q + 2.400 for 0 ≤ Q ≤ 5.000 stk./år
p = -0,2 ∙ Q + 3.000 for 5.000 ≤ Q ≤ 15.000 kr./stk.
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løsning 1.6
betegnes skæringspunktet mellem det forlængede lineære stykke af afsætnings-
funktionen og p-aksen for b, haves:
ep = p/(p - b)

idet ep = priselasticiteten, og p = prisen.

indsættes talværdier, fås:
-4 = 3.200/(3.200 - b)

Heraf fås:
 b = 4.000 kr./stk.

Hældningen, α, på for det lineære stykke:
α = -(4.000 – 3.200)/5.000 = -0,16

ligningen for det lineære stykke af afsætningsfunktionen er således:
p(Q) = -0,16 ∙ Q + 4.000 for 2.880 ≤ p ≤ 3.520 kr./stk.

Heraf fås:
groms(Q) = -0,32 ∙ Q + 4.000

idet gromk = 2.000, kan skæring mellem groms og gromk findes af
-0,32 ∙ Q + 4.000 = 2.000 => Q = 6.250 stk./år

indsættes denne Q-værdi i afsætningsfunktionen, fås:
p = -0,16 ∙ 6.250 + 4.000 = 3.000 kr./stk.

Denne pris ligger inden for det forudsatte prisinterval. prisen bør således sænkes til 
3.000 kr./stk. for Db før og efter prisændringen fås:
Dbfør = 5.000 ∙ (3.200 - 2.000) = 6.000.000 kr./år
Dbefter = 6.250 ∙ (3.000 - 2.000) = 6.250.000 kr./år

Ved prissænkningen kan således opnås en forøgelse af Db med:
ΔDb = 250.000 kr./år.
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spørgsmål 1.7
Hvis virksomheden i den foreliggende situation kan forøge det årligt indtjente 
dækningsbidrag ved ændring af prisen, hvad må da gælde for størrelsen af grænse-
omkostningen for Q = 5.000 stk./år?

løsning 1.7
situationen kan karakteriseres som den knækkede afsætningsfunktion (se figur 
1.3), hvor der i knækket, dvs. for Q = 5.000 stk./år, opstår et spring i groms. 
groms er ikke defineret for Q = 5.000 stk./år, men når Q forøges mod 5.000 stk./år, 
har groms en grænseværdi, der er større, end når Q reduceres mod 5.000 stk./år. 
forskellen mellem de to grænseværdier angiver det interval, som gromk skal ligge 
i, for at dækningsbidraget ikke kan forøges ved ændring af prisen.

Af:
p(Q) = -0,08 ∙ Q + 2.400 for 0 ≤ Q ≤ 5.000 stk./år
fås:
groms(Q) = -0,16 ∙ Q + 2.400 for 0 ≤ Q ≤ 5.000 stk./år

grænseværdi for groms(Q), når Q forøges med 5.000 stk./år = -0,16 ∙ 5.000 + 
2.400 = 1.600 kr./stk.

Af:
p(Q) = -0,2 ∙ Q + 3.000 for 5.000 ≤ Q ≤ 15.000 stk./år
fås:
groms(Q) = -0,4 ∙ Q + 3.000 for 5.000 ≤ Q ≤ 15.000 stk./år

grænseværdi for groms(Q), når Q reduceres med 5.000 stk./år = -0,4 ∙ 5.000 
+ 3.000 = 1.000 kr./stk.

Hvis gromk for Q = 5.000 stk./år ligger i intervallet 1.000 ≤ gromk ≤ 1.600 kr./
stk., kan dækningsbidraget således ikke forøges ved ændring af prisen.
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3.000

2.400

2.000

1.600

1.000

 5.000 7.500 15.000

Kr./stk.

Stk./årgroMS

Afsætningsfunktion

Figur 1.3: Den knækkede afsætningsfunktion med tilhørende GROMS.

1.d Vomk, gromk og Vg
et byggecenter sælger havefliser, der koster 20 kr./stk. fliserne sælges også på 
paller. på en palle er der 50 stk., og disse koster 800 kr. 

De efterfølgende spørgsmål ønskes besvaret under to forskellige forudsætninger om 
køberens adfærd:
A. for det antal fliser, der er behov for, købes det maksimale hele antal paller, hvor 
 efter det resterende behov for fliser dækkes ved køb af de enkelte fliser. er der  
 f.eks. behov for 120 fliser, så købes to paller og 20 fliser. 
b. for det antal fliser, der er behov for, købes det maksimale hele antal paller, hvor 
 efter der op til den samlede indkøbspris for en palle købes enkelte fliser. Hvis der  
 er behov for flere fliser, så købes der ikke enkelte fliser, men yderligere en   
 palle, idet de overskydende fliser anvendes til andet formål eller evt. afleveres på  
 en genbrugsstation.
 
spørgsmål 1.8
optegn de samlede indkøbsomkostninger, Vomk(Q), for antal fliser, Q, i intervallet 0 
< Q ≤ 150 stk.

løsning 1.8
spørgsmålet har to svar – afhængigt af, om køberens adfærd er A eller b.
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adfærd a: Betaling af stykpris op til antallet på en hel palle.

løsning 1.8 (a)
 

2.600
2.400

1.800
1.600

1.000
800

0 50 100 150

VoMK(Q) (de samlede indkøbsomkostninger)

Q

Figur 1.4: VOMK(Q), hvis fliser købes enkeltvis op til behovet for en hel palle.

løsning spørgsmål 1.8 (B)
Under forudsætning b ændres forløbet af Vomk(Q) – i forhold til under forudsæt-
ning A – idet Vomk(Q) bliver vandret, når Vomk(Q) når op på prisen på et helt antal 
paller. Dette er skitseret i figur 1.5. 
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2.600
2.400

1.800
1.600

1.000
800

0 50 100 150

VoMK(Q) (de samlede indkøbsomkostninger)

Q

Figur 1.5: VOMK(Q) ved betaling af stykpris op til prisen for en hel palle (et helt antal paller), 
og evt. overskydende fliser kasseres.

spørgsmål 1.9
redegør for forløbet af gromk(Q) for 0 < Q ≤ 300 stk.

løsning 1.9 (a)
gromk er defineret som: gromk(Q) = dVomk(Q)/dQ. Da Vomk(Q) ikke er 
differentiabel for Q = 0, 50, 100 og 150 stk., er gromk(Q) ikke defineret for 
disse værdier. forløbet af gromk(Q) er skitseret i figur 1.6.

20

50 100 150

groMK(Q)

Q

Figur 1.6: GROMK(Q), hvis fliser købes enkeltvis op til behovet for en hel palle.
 
for meromkostningerne gælder:
Vomk(1) - Vomk(0) = 20 kr.
Vomk(50) - Vomk(49) = 800 - 49 · 20 = -180 kr.
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Vomk(100) - Vomk(99) = 1.600 - (800 + 49 · 20) = -180 kr. 
Vomk(150) - Vomk(149) = 2.400 - (1.600 + 49 · 20) = -180 kr.

Kontrol: 
Vomk(150) = 3 ∙ 800 = 2.400 kr. (3 hele paller).

Alternativt:
Vomk(150) = summen af gromk for 3 · 49 stk. + summen af de 3 negative merom-
kostninger:
Vomk(150) = 3 ∙ 49 · 20 - (3 ∙ 180) = 2.940 - 540 = 2.400 kr. 

løsning 1.9 (B)
for gromk(Q) fås:

20

0 40 50 90 100 140 150

groMK(Q)

Q

Figur 1.7: GROMK(Q) ved betaling af stykpris op til prisen for en hel palle (et helt antal paller), 
hvor evt. overskydende fliser kasseres.

i øvrigt gælder, som beskrevet under forudsætning A, at gromk(Q) kun er defineret 
inden for de områder, hvor Vomk(Q) er differentiabel.

spørgsmål 1.10
beskriv matematisk Vg(Q) (de variable gennemsnitsomkostninger) for indkøbs-
mængden Q i intervallet 0 < Q ≤ 300 stk.

løsning 1.10 (a)
for Vg(Q) gælder:
Vg(Q) = Vomk(Q)/Q

0 < Q ≤ 49 => Vomk = 20 · Q => Vg = 20 kr./stk.

Q = 50 => Vomk = 800 => Vg = 16 kr. stk./stk.
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50 < Q ≤ 99 => Vomk = 800 + 20 · (Q - 50) => Vg = -200/Q + 20

Q = 100 => Vomk = 1.600 => Vg = 16 kr./stk.

100 < Q ≤ 149 => Vomk = 1.600 + 20 · (Q - 100) => Vg = -400/Q + 20

Q = 150 => Vomk = 2.400 => Vg = 16 kr./stk.

adfærd B: Betaling af stykpris op til prisen for en hel palle (et helt antal paller) og 
evt. overskydende fliser kasseres.

løsning 1.10 (B)
for Vg(Q) gælder:

0 < Q ≤ 40 => Vomk(Q) = 20 · Q => Vg(Q) = 20 kr./stk.

40 < Q ≤ 50 => Vomk(Q) = 800 => Vg(Q) = 800/Q 

50 < Q ≤ 80 => Vomk(Q) = 800 + 20 · (Q - 50) => Vg(Q) = -200/Q + 20

80 < Q ≤ 100 => Vomk(Q) = 2 ∙ 800 => Vg(Q) = 1.600/Q

100 < Q ≤ 140 => Vomk(Q) = 2 ∙ 800 + 20 · (Q – 100) => Vg(Q) = -400/Q + 20

140 < Q ≤ 150 => Vomk(Q) = 3 ∙ 800 => Vg(Q) = 2.400/Q

ps.: Da driftsøkonomien forudsætter økonomisk rationel adfærd, så er forudsætning 
b den mest realistiske at anvende.

pps.: i nogle tilfælde kan der være omkostninger forbundet med at kassere 
overskydende mængder. i så fald skal disse omkostninger blot tilføjes de øvrige 
omkostninger.
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Driftsøkonomien sigter ud fra en økonomisk synsvinkel mod at maksimere en 
virksomheds overskud, o. ofte er problemet at bestemme den optimale værdi 
af produktionens størrelse, Q. Denne værdi kan bestemmes ved maksimering 
af følgende kriteriefunktion:
o(Q) = toms(Q) - tomk(Q) = toms(Q) - fomk - Vomk(Q)

fomk er jo pr. definition konstant. for en given værdi af Q er toms(Q) også 
konstant, hvorfor o i så fald maksimeres ved minimering af Vomk. 

Dette afsnit omhandler to klassiske eksempler på minimering af Vomk:
1. substitution
2. fordeling af produktion på to anlæg

2.1 substitution
substitution er et udtryk for, at 2 eller flere størrelser (faktorer, produktionsfaktorer) 
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 (omkost-
ningsminimale) sammensætning af de 2 produktionsfaktorer.

2.1a ekspansionsvej
i figur 2.1 er indtegnet en isokvant for 100 stk. samt en isokost-linje. 
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y0

x0

y

x

Isokost

100 stk. (isokvant)

Figur 2.1: En isokvant og en isokost-linje.

spørgsmål 2.1
Hvad er den omkostningsminimale sammensætning af x og y ved produktion af 400 
stk., hvis der forudsættes at være konstant skalaafkast?

løsning 2.1
i figur 2.2 er illustreret, at hvis produktionen skal 4-dobles, så skal mæng-
derne af x og y – under forudsætning af konstant skalaafkast – også 4-dob-
les, hvis den omkostningsminimale produktion skal opretholdes. punktet 
(4x0, 4y0) er det punkt på isokvanten for mængden 400 stk., hvor isokost-
linjen – ved parallelforskydning – vil tangere denne isokvant.

 

y0

4y0

x0 4x0

y

x

Isokost

Isokvant for 100 stk.

Isokvant for 400 stk.

Ekspansionsvej

 
Figur 2.2: Grafisk bestemmelse af optimal kombination af mængderne af x og y ved produk-
tion af 400 stk.
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kendes en isokvant (som f.eks. her for 100 stk.), kan isokvanten for enhver mængde 
– forudsat konstant skalaafkast – konstrueres ved at tegne en linje fra (0, 0) gen-
nem et punkt på isokvanten for de 100 stk. Det tilsvarende punkt for isokvanten for 
f.eks. 300 stk. findes da 300/100 = 3 gange så langt ude på den optegnede linje.

2.1b substitution af kul og koks
et produkt A fremstilles i en virksomhed ved en smelteproces, hvortil der anvendes 
to brændselstyper: kul og koks. indkøbspriser, brændværdier samt %-tal for gas og 
aske fremgår af tabel 2.1:

År Kr./t Gcal/t % gas % aske

Kul 275,00 6,0 25 20

Koks 250,00 7,5 10 2

Tabel 2.1: Indkøbspriser, brændværdier samt %-tal for gas og aske.

Af hensyn til de kemiske forhold under forbrændingsprocessen skal brændselsblan-
dingen sammensættes på en sådan måde, at % gas kommer til at ligge i intervallet 
15-20%, medens % aske skal ligge i intervallet 11-15%. brændselsforbruget udgør 
1.650 kcal pr. produceret kg A.

spørgsmål 2.2
Hvad er det optimale blandingsforhold mellem kul og koks?

løsning 2.2
substitutionsproblemet består her i, at der ud fra forskellige blandingsforhold mel-
lem de to brændselstyper kan fremstilles „produktet“ varme.

betegnes mængden af koks og kul for henholdsvis x og y, kan isokvanten for en 
given varmemængde, k, udtrykkes ved:
7,5 · x + 6,0 · y = k

i figur 2.3 er optegnet en isokvant for værdien af k = 45 gcal.

en isokost kan udtrykkes ved:
250 · x + 275 · y = o (o = samlet brændselsomkostning)

i figur 2.3 er optegnet en isokost for værdien af o = 2.750 kr.
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følgende 4 begrænsninger skal overholdes:
gas:  10 · x + 25 · y > 15 · (x + y) => y > 0,5 · x (1)
gas: 10 · x + 25 · y < 20 · (x + y) => y < 2 · x    (2)
Aske:  2 · x + 20 · y > 11 · (x + y) => y > x            (3)
Aske:  2 · x + 20 · y < 15 · (x + y) => y < 2,6 · x   (4)

kun (2) og (3) er egentlige begrænsninger, og disse er indtegnet i figur 2.3:

10

7,5

3,3

3,3 6 11

y (ton kul)

x (ton koks)

Isokost

optimum

Isokvant

Begrænsning (2)

Begrænsning (3)

Figur 2.3: Skitse af isokost og af isokvant samt af begrænsningslinjer. 
Den fuldt optrukne del af isokvantlinjen i figur 2.3 repræsenterer de teknisk mulige 
produktionsmuligheder. Af disse muligheder kan den optimale (omkostningsmini-
male) mulighed findes ved forskydning af isokost-linjen. Herved fås det optimale 
(omkostningsminimale) blandingsforhold, hvor (3) skærer isokvanten. Det optimale 
forhold mellem koks og kul er således 1/1.

spørgsmål 2.3
Hvor mange % skal prisen på kul ændres, før det optimale blandingsforhold ændres?

for efterfølgende spørgsmål forudsættes igen, at kulprisen er 275 kr./t.

løsning 2.3
Hvis det under spørgsmål 1 fundne optimale forhold mellem koks og kul skal 
ændres, så skal hældningen på isokost-linjen blive mindre end hældningen på 
isokvanten. for prisen på kul, p, skal det således gælde:
-250/p < - 7,5/6 => p < 200 kr./t.
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prisen på kul skal således falde med mere end fra 275 kr./t til under 200 kr./t, dvs. 
med godt 27%, før det optimale blandingsforhold ændres.

spørgsmål 2.4
Hvis der en dag skal fremstilles 2.000 tons af produkt A, hvad er da de lavest mulige 
brændselsomkostninger? 

en dag er der „ubegrænsede“ mængder af kul til stede, men kun 1.000 t koks.

løsning 2.4
brændselsforbruget til produktion af 2.000 tons af produkt A er:
2 · 106 · 1.650 = 3,3 · 109 kcal = 3.300 gcal.

Dette kan opnås ved følgende kombinationer af x og y:
7,5 · x + 6,0 · y = 3.300 (isokvant).

Da det optimale er, at x = y, fås:
x = y = 244 t

brændselsomkostningerne hertil udgør:
244 · (250 + 275) = 128.100 kr.

spørgsmål 2.5
Hvor mange tons A kan der maksimalt fremstilles pågældende dag?
Hvis der denne dag ønskes fremstillet 10.000 tons af produkt A, hvad er da de lavest 
mulige brændselsomkostninger? 

løsning 2.5
Ved ubegrænsede mængder af kul og koks udgør begrænsning (3) ekspansionsvejen. 
på denne kan der med 1.000 t koks maksimalt anvendes 1.000 t kul, dvs. at der kan 
produceres:
1.000 · 7,5 + 1.000 · 6,0 = 13.500 gcal

Hermed kan der produceres:
13.500/1,650 = 8.200 t af produkt A.

ønskes større produktion af A, vil ekspansionsvejen herfra forløbe lodret, til 
begrænsning (2) nås. Den maksimale mængde kul, der kan blandes med 1.000 t koks, 
er således = 2.000 t.



25

KAPITEl 2: MINIMErINg AF oMKoSTNINgEr

Den pågældende dag kan der således maksimalt produceres:
1.000 · 7,5 + 2.000 · 6,0 = 19.500 gcal

Hermed kan der produceres:
19.500/1,650 = 11.800 t af produkt A.

produktion af 10.000 t af A skal, da 8.200 < 10.000 < 11.800, således foregå på den 
lodrette del af ekspansionsvejen, og der skal hertil anvendes:
10.000 · 1,650 = 16.500 gcal

for den nødvendige kulmængde, y, gælder:
1.000 · 7,5 + y · 6,0 = 16.500 => y = 1.500 t.

brændselsomkostningerne hertil udgør:
1.000 · 250 + 1.500 · 275 = 662.500 kr.

Hvis der ikke havde været begrænsede mængder af koks, så ville brændselsomkost-
ningerne, jf. løsning af spørgsmål 2.4, kun have været:
(10.000/2.000) · 128.100 = 640.500 kr., dvs. 22.000 kr. mindre.

2.1c skyggepris
Ved fremstilling af en læskedrik indgår bl.a. to tilsætningsstoffer, X og Y. inden for 
visse grænser kan mængdeforholdet mellem disse varieres, uden det påvirker kva-
liteten af læskedrikken. Hvis x = antal enheder af X, og y = antal enheder af Y, kan 
den ønskede kvalitet således opnås, hvis det for mængdeforholdet gælder, at:
0,75 < y/x < 1,30

Ved fremstilling af 1.000 liter læskedrik skal det for ethvert mængdeforhold inden 
for de anførte grænser endvidere gælde, at:
x · y = 2.000  

prisen på X er 2,50 kr./enhed, medens prisen på Y er 2,00 kr./enhed.

spørgsmål 2.6
Hvis det antages, at der er konstant skalaafkast, hvad er da de mindste omkostninger 
til X og Y, hvis der skal fremstilles 10.000 liter læskedrik af den ønskede kvalitet?
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løsning 2.6
Der er tale om et substitutionsproblem, hvor isokvanten ved produktion af 1.000 
liter læskedrik for de to tilsætningsstoffer kan beskrives som:
y = 2.000/x

en isokost for de to tilsætningsstoffer kan beskrives ved:
o = 2,50 · x + 2,00 · y, eller
y = -1,25 · x + o1

Det omkostningsminimale mængdeforhold findes, hvor isokosten tangerer isokvan-
ten. tangenthældningen på isokvanten er:
dy/dx = -2.000/x2

sættes hældningerne for isokost og isokvant lig hinanden, fås:
-1,25 = -2.000/x2

Heraf fås:
x = 40 enheder

Af ligningen for isokvanten fås:
y = 2.000/40 = 50 enheder

mængdeforholdet y/x = 50/40 = 1,25. mængdeforholdet ligger således inden for det 
krævede interval.

De fundne x- og y-værdier gælder for fremstilling af 1.000 liter. Da der forudsættes 
konstant skalaafkast, fås for fremstilling af 10.000 liter:
x = 400 enheder og y = 500 enheder

omkostningerne hertil udgør:
O = 400 · 2,50 + 500 • 2,00 = 2.000 kr.

spørgsmål 2.7
Hvis der kun er 400 enheder af Y til rådighed, hvad er da de mindste omkostninger 
til X og Y, hvor der kan fremstilles 10.000 liter læskedrik af den ønskede kvalitet?

løsning 2.7
Af isokvanten fås, at begrænsningen på Y (y = 400 enheder) medfører, at der skal 
anvendes 500 enheder af X. omkostningerne udgør således nu:
o = 500 · 2,50 + 400 · 2,00 = 2.050 kr.
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spørgsmål 2.8
Hvor meget ville du være villig til at betale for at få én ekstra enhed af Y (dvs. én 
enhed mere end de 400 enheder)?

løsning 2.8
Hvis prisen for en ekstra enhed af Y benævnes p, kan isokosten udtrykkes som:
o = 2,50 · x + 2,00 ∙ 400 + p · (y - 400)

Hvis man bevæger sig på isokvanten for 10.000 liter, gælder:
y = 200.000/x
eller
x = 200.000/y

indsættes dette i ligningen for isokosten, fås:
o = 2,50 · 200.000/y + 2,00 ∙ 400 + p · (y - 400)

Den marginale ændring i o som følge af en ændring i y er da:
do/dy = -500.000/y2 + p

for y = 400 fås da:
do/dy = -500.000/4002 + p = -3,125 + p

prisen for en ekstra enhed af Y, p, må således maksimalt være 3,125 kr., hvis det skal 
være fordelagtigt at anskaffe en ekstra enhed.

alternativ betragtning: tangenthældningen på isokvanten ved (x, y) = (400, 500) er:
dy/dx = -200.000/5002 = -0,8

Da hældningen på tangenten til isokvanten udtrykker det marginale substitutions-
forhold mellem de to produktionsfaktorer, så vil 1 ekstra enhed af Y erstatte 1/0,8 = 
1,25 enheder af X. Ved 1 ekstra enhed af Y reduceres omkostningerne til X således 
med 1,25 ∙ 2,50 = 3,125 kr. Dette er således det maksimale, man bør betale for en 
ekstra enhed af Y.

spørgsmål 2.9
Hvis de ekstra enheder af Y kan anskaffes til 2,50 kr. pr. enhed, hvor mange enheder 
vil du da anskaffe til denne pris?
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løsning 2.9
mængden af Y skal forøges, så længe de samlede omkostninger, o, reduceres som 
følge af forøgelsen af y, dvs. indtil do/dy bliver = 0.
do/dy = -500.000/y2 + 2,50 = 0

Heraf fås:
y = 447 enheder

Der bør således anskaffes 47 enheder til prisen 2,50 kr./enhed.

Alternativ betragtning: Det er de marginale omkostninger, der fastlægger det opti-
male mængdeforhold. Da de marginale priser på X og Y nu er ens (= 2,50 kr./enhed), 
bliver hældningen på isokosten = -1. Denne er lig med hældningen på isokvanten 
ved x = y. Af ligningen for isokvanten fås da:
x · y = 200.000 => y2 = 200.000 => y = 447

2.2 fordeling af produktion på to anlæg
en virksomhed har mulighed for at producere et produkt på to forskellige maski-
ner, m1 og m2. produktionskapaciteten på de to maskiner er henholdsvis 5.000 stk./
dag og 4.000 stk./dag. grænseomkostningerne ved produktion på de to maskiner er 
skitseret i figur 2.4. 

13

10
12

8

2.000   5.000 1.000   4.000

Kr./stk. Kr./stk.

Stk./dag Stk./dag

M1 M2

Figur 2.4: GROMK for M1 og M2.

spørgsmål 2.10
Hvordan vil du fordele produktionen på de to maskiner ved et dagligt produktions-
behov fra 1 til 9.000 stk.?
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løsning 2.10
Den optimale (omkostningsminimale) fordeling på maskinerne opnås, hvis der 
marginalt hele tiden produceres på den maskine, der har de laveste gromk.

De første 1.000 stk. skal produceres på m2. Yderligere produktion skal foretages på 
m1, ind til gromk her når op på 12 kr./stk. Dette forekommer, når produktionen på 
m1 når op på 4.000 stk. Yderligere produktion skal nu ske på m2, ind til kapaciteten 
her er fuldt udnyttet. Herefter produceres på m1 til kapaciteten her er fuldt udnyttet.

grafisk kan den optimale produktion findes ved vandret addition af de to gromk. 
Dette er illustreret i figur 2.5.

13

10
12

8

2.000   4.000 5.000 1.000   4.000 1.000   3.000    5.000        8.000 9.000

Kr./stk. Kr./stk. Kr./stk.

Stk./dag Stk./dag Stk./dag

M1 M2

Figur 2.5: Vandret addition af de to GROMK-funktioner.

Den optimale fordeling af den daglige produktion, Q, er således:
0 < Q ≤ 1.000 stk./dag produceres på m2.
1.000 < Q ≤ 5.000 stk./dag produceres på m1.
5.000 < Q ≤ 8.000 stk./dag produceres på m2.
8.000 < Q ≤ 9.000 stk./dag produceres på m1.

spørgsmål 2.11
Hvad bliver de samlede omkostninger pr. dag ved produktion af 9.000 stk./dag?

løsning 2.11
gromk er defineret som:
gromk(Q) = dtomk(Q)/dQ
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De samlede omkostninger kan derfor findes ved:
tomk(Q) = ∫gromk(Q) ∙ dQ

∫gromk(Q) ∙ dQ svarer i figur 2.5 til arealet under gromk. Heraf fås:
tomk(9.000) = 1000 ∙ 8 + 2.000∙10 + 2.000 ∙ 1/2 ∙ (10 + 12) + 3.000 ∙ 12 + 1.000 ∙ 1/2 ∙ 
(12 + 13) 
tomk(9.000) = 8.000 + 20.000 + 22.000 + 36.000 + 12.500 = 98.500 kr./dag
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Ved afsætning forstås salgets størrelse målt i tekniske enheder, f.eks. stk./år eller kg/år.

Afsætningsbegreber:
p = pris pr. enhed.
Q = afsætning
ep = priselasticitet
toms(Q) = total omsætning
gromk(Q) = grænseomkostning = dtoms(Q)/dQ

Ved en lineær afsætningsfunktion:
p = a ∙ Q + b
kan ep på ethvert punkt på denne linje beregnes som:
ep = p/(p - b)

3.1 ep, popt, groms og gromk
en virksomhed har udviklet et nyt produkt og har i den forbindelse foretaget en mar-
kedsundersøgelse. på grundlag heraf vurderes det, at hvis prisen ansættes til 3.200 
kr./år, så vil der opnås et salg på 40.000 stk./år. endvidere vurderes det, at priselasti-
citeten ved denne pris vil være -4. Det antages forenklet, at afsætningsfunktionen er 
lineær for prisen, p, liggende i intervallet 2.500 < p < 3.500 kr./stk. De direkte variable 
omkostninger til produktion og salg af produktet er ansat til 2.000 kr./stk.

spørgsmål 3.1
bestem ligningen for afsætningsfunktionen inden for det anførte prisinterval.

løsning 3.1
Den lineære afsætningsfunktion inden for det angivne prisinterval kan udtrykkes 
ved:
p = a ∙ Q + b
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hvor p er salgsprisen i kr./stk., og Q er afsætningen i stk./år.

for p = 3.200 kr./år, er priselasticiteten, ep, lig med -4. Ud fra dette kan værdien for 
parameteren b i afsætningsfunktionen beregnes, idet det gælder, at
ep = p/(p - b), dvs.
-4 = 3.200/(3.200 - b)

Heraf fås:
b = 4.000 kr./år

Værdien for parameteren a kan herefter beregnes ved at indsætte talværdier i 
afsætningsfunktionen:
3.200 = a ∙ 40.000 + 4.000

Heraf fås:
a = -0,02 

ligningen for afsætningsfunktionen er således:
p = -0,02 ∙ Q + 4.000

spørgsmål 3.2
Hvilken salgspris vil du foreslå virksomheden at vælge?

løsning 3.2
Ud fra ligningen for afsætningsfunktionen fås, at ligningen for grænseomsætningen, 
groms, er:
groms(Q) = 2 ∙ (-0,02) ∙ Q + 4.000 = -0,04 ∙ Q + 4.000

De direkte variable omkostninger er lig med grænseomkostningerne, gromk, og 
disse er konstante og lig med 2.000 kr./stk..

sættes groms(Q) = gromk, fås:
-0,04 ∙ Q + 4.000 = 2.000

Heraf fås:
Q = 50.000 stk./år.

indsættes i afsætningsfunktionen, fås:
p = -0,02 ∙ 50.000 + 4.000 = 3.000 kr./stk.
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Den fundne løsning ligger inden for det forudsatte prisinterval, hvorfor prisen for 
det nye produkt bør sættes til 3.000 kr./stk.

3.2 ep, popt, groms og gromk
en virksomhed forventer gennem det kommende år på det danske marked at afsætte 
3.000 stk. af et produkt til pris på 2.000 kr./stk. en medarbejder i salgsafdelingen 
har udarbejdet en markedsanalyse for at undersøge, hvordan ændringer i afsætnin-
gen omkring de 3.000 stk./år vil påvirke omsætningen. resultatet af disse analyser 
kan tolkes på den måde, at en marginal forøgelse af afsætningen fra 3.000 til 3.001 
stk./år vil medføre en forøgelse af den årlige omsætning på 1.500 kr., og at en mar-
ginal reduktion i afsætningen fra 3.000 til 2.999 stk./år vil medføre en tilsvarende 
reduktion i omsætningen på 1.500 kr./år.
 
spørgsmål 3.3
Hvis det antages, at afsætningsfunktionen er kontinuert og differentiabel i et inter-
val omkring den nuværende afsætning på 3.000 stk./år, hvad er da priselasticiteten 
ved den nuværende pris-mængde-kombination?

en virksomhed producerer et produkt, som afsættes med 2.000 stk./år til en pris på 
1.000 kr./stk. Det forudsættes, at afsætningsfunktionen omkring den nuværende 
afsætning på 2.000 stk./år er kontinuert og differentiabel, og virksomheden vur-
derer, at priselasticiteten ved den nuværende afsætning på 2.000 stk./år er -2. De 
variable omkostninger til fremstilling og salg af produktet er konstante og lig med 
750 kr./stk.

løsning 3.3
Ændringen i omsætningen som følge af en ændring i afsætningen på 1 stk./år er 
groms. Da afsætningsfunktionen forudsættes at være differentiabel omkring de 
3.000 stk./år, så har tangenten til afsætningsfunktionen en defineret hældning. 
betegnes denne tangents skæringspunkt med p-aksen for b, så vil det generelt 
gælde, at:
p = 1/2 ∙ (b + groms)

Ved omskrivning fås:
b = 2 ∙ p - groms = 2 ∙ 2.000 - 1.500 = 2.500 kr./stk.

priselasticiteten, ep, kan nu beregnes ud fra:
ep = p/(p - b) = 2.000/(2.000 – 2.500) = -4.
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spørgsmål 3.4
Vil du anbefale virksomheden at hæve, sænke eller fastholde prisen.

løsning 3.4
Uanset forløbet af afsætningsfunktionen gælder det, at:
ep = p/(p - b)

hvor:
ep = priselasticiteten
p = prisen
b = skæringspunktet mellem tangenten til afsætningsfunktionen og prisaksen.

indsættes talværdier, fås:
-2 = 1.000/(1.000 - b)

Heraf fås:
b = 1.500 kr./stk.

groms kan beregnes ud fra:
groms = 2 ∙ p - b = 2 ∙ 1.000 - 1.500 = 500 kr./stk.

Da groms < gromk, så bør virksomheden hæve prisen.

3.3 Vg, Vomk, gromk og fomk
en virksomhed producerer et produkt, som afsættes med 2.000 stk./år til en pris på 
2.500 kr./stk. Afsætningsfunktionen for dette produkt antages at være lineær for en 
afsætning mellem 1.500 og 3.000 stk./år, og ud fra markedsanalyser har man fundet 
frem til, at der ved en afsætning på 1.500 stk./år vil kunne opnås en pris på 2.625 
kr./stk. De faste omkostninger til produktion af produktet udgør 1.000.000 kr./år, og 
for de variable gennemsnitsomkostninger, Vg(Q), gælder:
Vg(Q) = 0,05 ∙ Q + 1.500 (kr./stk.)

hvor Q = den årlige produktion (stk./år).

spørgsmål 3.5
Vil du anbefale virksomheden at hæve, sænke eller fastholde prisen, eller vil du 
anbefale virksomheden, at den ophører med at producere og sælge dette produkt?
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løsning 3.5
spørgsmålet kan besvares ved beregning af groms og gromk ved den nuværende 
situation.

Ud fra de to anførte pris-mængde-kombinationer fås, at afsætningsfunktionen kan 
beskrives ved:
p = -0,25 ∙ Q + 3.000

Heraf fås:
groms(Q) = -0,5 ∙ Q + 3.000

for Q = 2.000 stk./år fås:
groms(2.000) = -1.000 + 3.000 = 2.000 kr./stk.

Ud fra den anførte funktion for Vg(Q) fås for de samlede variable omkostninger, 
Vomk(Q):
Vomk(Q) = 0,05 ∙ Q2 + 1.500 ∙ Q

Ved differentiation af Vomk(Q) fås:
gromk(Q) = 0,1 ∙ Q + 1.500

for Q = 2.000 stk./år fås:
gromk(2.000) = 0,1 ∙ 2.000 + 1.500 = 1.700 kr./stk.

Da gromk(2.000) < groms(2.000), bør prisen sænkes til gromk = groms:
0,1 ∙ Q + 1.500 = -0,5 ∙ Q + 3.000

Heraf fås:
Qopt = 2.500 stk./år, hvilket svarer til en pris på:
popt = 2.375 kr./stk.

Hvis virksomheden ønsker at fortsætte produktionen, så bør den således sænke 
prisen til 2.375 kr./stk. Ved denne pris indtjenes et årligt dækningsbidrag, Db, på:
Db = toms - Vomk = 2.500 ∙ 2.375 - (1.500 ∙ 2.500 + 0,05 ∙ 2.5002)
Db = 5.937.500 - 3.750.000 - 312.500 = 1.875.000 kr./år.

Da det indtjente Db er større end de faste omkostninger på 1.000.000 kr./år, så bør 
virksomheden fortsætte med at producere og sælge produktet, men fremover til den 
reducerede pris på 2.375 kr./stk.
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3.4 ep, popt, tg, Db og grDb
en virksomhed sælger på et heterogent marked 1.000 stk./år af et produkt til 500 kr./
stk. markedsundersøgelser har vist, at priselasticiteten ved denne salgspris er -1.

spørgsmål 3.6
Vil du foreslå virksomheden at hæve, at sænke eller at fastholde prisen?

en anden virksomhed sælger på et heterogent marked 2.000 stk./år af et produkt 
til 600 kr./stk. markedsundersøgelser har her vist, at priselasticiteten ved denne 
salgspris er -2. De variable omkostninger til fremstilling og salg af produktet er 
konstante og lig med 200 kr./stk.

løsning 3.6
Da priselasticiteten er -1, så er groms = 0. Da det må formodes, at gromk er > 
0, så er situationen ikke optimal. på et heterogent marked vil det normalt gælde, at 
afsætningsfunktionen er faldende ved en stigende mængde. i så fald vil groms 
stige, hvis prisen hæves. prisen bør derfor hæves, ind til groms bliver = gromk.

spørgsmål 3.7
Vil du foreslå virksomheden at hæve, at sænke eller at fastholde prisen?

en tredje virksomhed sælger på et heterogent marked 2.000 stk./år af et produkt 
til 2.000 kr./stk. markedsundersøgelser har her vist, at afsætningsfunktionen kan 
beskrives ved:
p = -0,5 ∙ m + 3.000 for 1.000 ≤ Q ≤ 3.000,

hvor p = salgsprisen (kr./stk.), og Q = salgsmængden (stk./år).

omkostningsanalyser har vist, at de totale gennemsnitsomkostninger, tg, til frem-
stilling og salg kan beskrives ved:
tg(Q) = 0,02 ∙ Q + 400 + 100.000/Q 

løsning 3.7
priselasticiteten, ep, kan beregnes ud fra:
ep = p/(p-b)

hvor b er skæringspunktet med prisaksen for tangenten til afsætningsfunktionen 
ved den nuværende (Q, p)-værdi. med de anførte værdier for p og ep fås da:
-2 = 600/(600-b)
b = 900 kr./stk.
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groms for den nuværende salgsmængde kan da findes som værdien på den linje, 
som har samme b-værdi som skæringspunkt med prisaksen, men numerisk dob-
belt så stor hældning, som linjen mellem p og b. Heraf fås:
groms = 300 kr./stk.

Da de variable omkostninger er konstante, er disse lig med gromk = 200 kr./stk.

Da groms således er større end gromk, så bør virksomheden sænke prisen.

spørgsmål 3.8
kan virksomheden forøge det indtjente dækningsbidrag, hvis prisen ændres? Hvor 
meget kan dækningsbidraget da i givet fald maksimalt forøges?

løsning 3.8
Af afsætningsfunktionen fås, at groms inden for det omtalte område kan 
beskrives ved:
groms = -Q + 3.000

Ud fra tg kan de totale årlige omkostninger, tomk, bestemmes:
tomk(Q) = tg(Q) ∙ Q = 0,02 ∙ Q2 + 400 ∙ Q + 100.000

Ved differentiation af tomk(Q) fås:
dtomk(Q)/dQ = gromk(Q) = 0,04 ∙ Q + 400

for Q = 2.000 stk./år fås groms = 1.000 kr./stk. og gromk = 480 kr./stk.

Da groms > gromk, kan dækningsbidraget forøges, hvis produktionen forøges, 
ind til groms = gromk:
-Q + 3.000 = 0,04 ∙ Q + 400 => Q = 2.500 stk./år.

produktionen bør således forøges til 2.500 stk./år. 

forskellen mellem groms og gromk betegnes grænsedækningsbidraget, grDb:
grDb(Q) = groms(Q) - gromk(Q) = (-Q + 3.000) - (0,04 ∙ Q + 400)

Ved integration af grDb(Q) fås Db(Q):
Db(Q) = ∫ [(-Q + 3.000) - (0,04 ∙ Q + 400)]dQ = -0,52 ∙ Q2 + 2.600 ∙ Q

forøges produktionen fra Q = 2.000 stk./år til Q = 2.500 stk./år., fås således en for-
øgelse i dækningsbidraget, ΔDb, på:
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ΔDb = (-0,52 ∙ 2.5002 + 2.600 ∙ 2.500) - (-0,52 ∙ 2.0002 + 2.600 ∙ 2.000)
ΔDb = -3.250.000 + 6.500.000 + 2.080.000 - 5.200.000 = 130.000 kr./år.

Da såvel groms som gromk er rette linjer, kan ΔDb også beregnes, se figur 3.1, som 
arealet af trekanten mellem disse to funktioner i det pågældende mængdeinterval:
ΔDb = 1/2 ∙ (1.000 - 480) ∙ (2.500 - 2.000) = 130.000 kr./år.

3.000

1.500

1.000

400

0
2.000 2.500 3.000

Kr./stk.

Stk./år

groMK

Afsætningsfunktion

groMS

Figur 3.1: Den skraverede trekant illustrerer, hvor meget DB kan forøges.

3.5 ep, tomk, Vg og Db
en virksomhed har analyseret afsætningsforholdene omkring et af virksomhe-
dens produkter og er nået frem til, at priselasticiteten, ep, ved den nuværende 
salgspris er -0,8.

spørgsmål 3.9
kan du ud fra denne oplysning argumentere for, om virksomheden bør hæve, sænke 
eller fastholde salgsprisen?

en virksomhed er nået frem til, at afsætningsfunktionen for et af virksomhedens 
produkter er lineær:
p = a ∙ Q + b

hvor p = salgsprisen (kr./stk.), og Q = den afsatte mængde (stk./år). Værdien af 
parameteren b er bestemt til at være = 300 kr./stk.
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endvidere er priselasticiteten, ep, = -2 ved den nuværende salgspris.

løsning 3.9
Da priselasticiteten er > -1 (numerisk mindre end 1), så er groms negativ. salgsprisen 
bør derfor hæves, så priselasticiteten kommer til at ligge i intervallet:
-∞ ≤ ep < -1

spørgsmål 3.10
Hvad er den nuværende salgspris?

en virksomhed har fundet frem til, at afsætningsfunktionen for et af virksomhedens 
produkter kan udtrykkes ved:
p = -0,2 ∙ Q + 800  

hvor 
p = salgspris (kr./stk.)
Q = den afsatte mængde (stk./år).

endvidere er det oplyst, at de totale omkostninger, tomk (kr./år), ved fremstilling af 
produktet kan beskrives ved:
tomk(Q) = 200 ∙ Q + 500.000 for 0 ≤ Q ≤ 1.000 
tomk(Q) = 0,05 ∙ (Q - 1.000)2 + 200 ∙ Q + 500.000 for 1.000 ≤ Q 

løsning 3.10
priselasticiteten, ep, kan bestemmes ved:
ep = p/(p-b)

indsættes de oplyste talværdier, fås:
-2 = p/(p - 300)

Heraf fås: p = 200 kr./stk.

spørgsmål 3.11
Hvor stort et årligt dækningsbidrag kan virksomheden maksimalt indtjene på produktet?
Hvor stort et årligt overskud kan virksomheden maksimalt indtjene på produktet?

en virksomhed har fundet frem til, at de gennemsnitlige variable omkostninger, Vg 
(kr./stk.), til fremstilling og salg af et af virksomhedens produkter afhænger af den 
årlige produktionsmængde, Q (stk./år), på følgende måde:
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Vg(Q) = 200 for 0 < Q ≤ 1.000 
Vg(Q) = 0,025 ∙ Q + 175 for 1.000 < Q 

endvidere har virksomheden fundet frem til, at afsætningsfunktionen for det 
pågældende produkt kan beskrives ved:
p = -0,01 ∙ Q + 350 (kr./stk.)

løsning 3.11
Ud fra afsætningsfunktionen kan grænseomsætningsfunktionen bestemmes:
groms(Q) = -0,4 ∙ Q + 800

grænseomkostningsfunktionen kan bestemmes ved differentiation af toms(Q):
gromk(Q) = 200 for 0 ≤ Q ≤ 1.000
gromk(Q) = 0,1 ∙ Q + 100 for 1.000 ≤ Q

for 0 ≤ Q ≤ 1.000 er groms(Q) > gromk(Q).

for 1.000 ≤ Q kan skæring mellem groms(Q) og gromk(Q) bestemmes ved:
-0,4 ∙ Q + 800 = 0,1 ∙ Q + 100

Heraf fås: Qopt = 1.400 stk./år, dvs. den produktionsstørrelse, der giver det største 
årlige dækningsbidrag og dermed også det største årlige overskud.

Dækningsbidraget, Db(Q), kan beregnes ud fra:
Db(Q) = toms(Q) - Vomk(Q)
toms(Q) = p ∙ Q

Det er oplyst, at tomk(Q) er:
tomk(Q) = 0,05 ∙ (Q - 1.000)2 + 200 ∙ Q + 500.000 for 1.000 ≤ Q 

Vomk(Q) er lig med de to første led i ligningen for tomk(Q), medens det sidste led i 
denne ligning udgør de faste omkostninger (fomk).

Ved indsættelse af talværdier fås:
Db(1.400) = -0,2 ∙ 1.4002 + 800 ∙ 1.400 - 0,05 ∙ (1.400 - 1.000)2 - 200 ∙ 1.400 
= -392.000 + 1.120.000 - 8.000 - 280.000 = 440.000 kr./år

Det årlige overskud, o(1.400), bliver:
o(1.400) = Db(1.400) - fomk = 440.000 - 500.000 = -60.000 kr./år.
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spørgsmål 3.12
Hvor stort et årligt dækningsbidrag kan virksomheden maksimalt indtjene på dette 
produkt?

løsning 3.12
gromk kan findes ved ud fra Vg først at beregne Vomk og derefter differentiere 
Vomk.

Vomk(Q) = 200 ∙ Q for 0 < Q ≤ 1.000 
Vomk(Q) = 0,025 ∙ Q2 + 175 ∙ Q for 1.000 < Q

gromk(Q) = 200 for 0 < Q ≤ 1.000 stk./år
gromk(Q) = 0,05 ∙ Q + 175 for 1.000 < Q 

Ud fra afsætningsfunktionen fås, at:
groms(Q) = -0,02 ∙ Q + 350

Da groms(Q) > gromk(Q) for 0 < Q ≤ 1.000, så må den optimale produktion findes 
for 1.000 < Q. skæring mellem groms(Q) og gromk(Q) findes i dette interval, hvor:
-0,02 ∙ Q + 350 = 0,05 ∙ Q + 175

Heraf fås:
Qopt = 2.500 stk./år.

Ved denne mængde opnås følgende pris:
popt = -0,01 ∙ 2.500 + 350 = 325 kr./stk.

De variable omkostninger ved denne mængde er:
Vomk(2.500) = 0,025 ∙ 2.5002 + 175 ∙ 2.500 = 156.250 + 437.500 = 593.750 kr./år.

Det indtjente Db bliver således:
Db(2.500) = 325 ∙ 2.500 - 593.750 = 812.500 - 593.750 = 218.750 kr./år.
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Ud fra en økonomisk synsvinkel sigter driftsøkonomien mod at maksimere en 
virksomheds overskud. ofte er problemet at bestemme den optimale værdi af 
produktionens størrelse, Q. Denne værdi kan bestemmes ved maksimering af 
følgende kriteriefunktion:
o(Q) = toms(Q) - tomk(Q), hvor o = overskuddet.

tomk(Q) er summen af de faste og de variable omkostninger, dvs.:
tomk(Q) = fomk + Vomk(Q)

indsættes dette i kriteriefunktionen, fås:
o(Q) = toms(Q) - fomk - Vomk(Q)

Da fomk pr. definition er konstante, dvs. uafhængige af Q, kan kriteriefunktionen 
reformuleres til:
Db(Q) = toms(Q) - Vomk(Q)

maksimering af o(Q) og maksimering af Db(Q) fører således altid til den samme 
løsning. Da de faste omkostninger oftest ikke er anført i opgaverne (fordi de ikke er 
relevante), så er det her valgt som overskrift på dette afsnit at bruge „maksimering 
af Db“ i stedet for „maksimering af overskud“.

Afsnittet er opdelt i en række undersnit, der hvert omhandler „klassiske“ problem-
stillinger. 

4.1 ens pris på flere markeder
når en vare afsættes på flere markeder arbejdes der inden for driftsøkonomien med 
to forskellige forudsætninger:
A. Der holdes samme pris på alle markederne
b. Der foretages prisdifferentiering, dvs. at prisen på hvert marked fastlægges ud fra  
 forhold på det pågældende marked.
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Dette afsnit 4.1 indeholder opgaver, hvor der holdes samme pris, medens efterføl-
gende afsnit 4.2 indeholder opgaver, hvor der foretages prisdifferentiering.

når der holdes samme pris, kan den samlede afsætningsfunktion findes ved vandret 
addition af de enkelte afsætningsfunktioner. baggrunden for dette er, at når prisen 
er den samme, så vil den samlede mængde, der kan afsættes til en given pris være 
summen af mængderne, der til den pågældende pris kan afsættes på de enkelte 
markeder. Ved vandret addition af afsætningsfunktionerne summeres netop for 
enhver pris de afsatte mængder.

4.1a ens pris på to markeder (grafisk og matematisk løsning)
en virksomhed afsætter et produkt på to markeder, A og b. Afsætningsfunktionerne 
på de to markeder er skitseret i figur 4.1.

500

600

   1.000    600

Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år

Marked A Marked B

Figur 4.1: Afsætningsfunktioner på markederne A og B. 

Der holdes samme pris på de to markeder.

spørgsmål 4.1
bestem ved grafisk løsning ligningen for den samlede afsætningsfunktion.

løsning 4.1
Da der holdes samme pris på de to markeder, kan den samlede afsætningsfunktion 
findes ved vandret addition af p-funktionerne.
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500
600

1.000 100     600 100        1.600

Kr./stk. Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år Stk./år

Figur 4.2: Vandret addition af de to afsætningsfunktioner.

idet p = prisen, og Q = mængden, fås ligningen for det første stykke af den samlede 
afsætningsfunktion:
p = -Q + 600 kr./stk. i intervallet 0 ≤ Q ≤ 100 

Hældningen, α, for det sidste stykke af den samlede afsætningsfunktion, dvs. for 0 ≤ 
Q ≤ 1.600:
α = 500/(1.600 – 100) = 1/3

Dette ligningsstykkes skæringspunkt med p-aksen, b:
b = 500 + 1/3 ∙ 100 = 533 1/3

ligningen for det sidste stykke af den samlede afsætningsfunktion bliver da:
p = -1/3 ∙ Q + 533 1/3 kr./stk. i intervallet 100 ≤ Q ≤ 1.600  

spørgsmål 4.2
bestem ved matematisk løsning ligningen for den samlede afsætningsfunktion.

løsning 4.2
ligningen for afsætningsfunktionen for marked A er:
pA = -0,5 ∙ QA + 500

ligningen for afsætningsfunktionen for marked b er:
pb = -Qb + 600

for 600 ≥ p ≥ 500 afsættes kun på marked b. ligningen for afsætningsfunktionen 
er her:
p = -Q + 600 kr./stk. 
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for p = 500 kr./stk., fås Q = 100 stk./år.
for 500 ≥ p ≥ 0 afsættes på begge markeder. Den totale afsætning, Qtot, er lig med QA 

+ Qb, og prisen = p.
QA = -2 ∙ p + 1.000
Qb = - p + 600
Qtot = QA + Qb = -3 ∙ p + 1.600

Ved omskrivning fås ligningen for den samlede afsætningsfunktion i intervallet 0 ≤ 
p ≤ 500: 
p = -1/3 ∙ Qtot + 533 1/3 kr./stk.

4.1b ens pris på to markeder (to markedssegmenter, ældre 
og yngre)
en virksomhed sælger i Danmark et produkt. Det samlede danske marked kan 
opdeles i to delmarkeder, der repræsenterer hver sin aldersgruppe: ældre (Æ) 
og yngre (Y) personer. Afsætningsfunktionerne for de to delmarkeder kan 
beskrives ved:
pÆ = -QÆ + 6.000
pY = -0,5 QY + 8.000

hvor p angiver prisen (kr./stk.), og Q angiver mængden (stk./år).

grænseomkostningerne ved fremstilling og salg er konstante og lig med 3.000 kr./stk.

spørgsmål 4.3
Hvor stort et dækningsbidrag kan virksomheden maksimalt indtjene, hvis der 
holdes samme pris på de to delmarkeder?

løsning 4.3
når der holdes samme pris på de to delmarkeder, så kan den samlede afsæt-
ningsfunktion (prisen som funktion af den samlede afsatte mængde på de to 
delmarkeder) findes ved vandret addition af de to afsætningsfunktioner. Ud 
fra denne kan groms så bestemmes. resultatet heraf er skitseret i figur 4.3.
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8.000

6.000

4.000

16.000 6.000 4.000 11.000 22.0006.5004.000

Kr./stk. Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år Stk./år

groMS

æY

groMK (=3.000 kr./stk.)

Samlet afsætningsfunktion

Figur 4.3: Vandret addition af de to afsætningsfunktioner samt GROMS for den samlede 
afsætningsfunktion. Desuden er indtegnet GROMK.

for den samlede afsætningsfunktion fås:
p = -0,5 ∙ Q + 8.000 for 0 ≤ Q ≤ 4.000
og
p = -1/3 ∙ Q + 7.333 for 4.000 ≤ Q ≤ 22.000

Heraf fås:
groms(Q) = -Q + 8.000 for 0 ≤ Q ≤ 4.000
og 
groms(Q) = -2/3 ∙ Q + 7.333 for 4.000 ≤ Q ≤ 22.000

Da der for Q = 4.000 stk./år er et knæk i den samlede afsætningsfunktion, så vil der 
for denne mængde optræde et spring i groms (se figur 4.3).

for gromk = 3.000 kr./stk. fås:
groms = gromk => -2/3 ∙ Q + 7.333 = 3.000 => Q = 6.500 stk./år.

Dette svarer til en salgspris på:
p = -1/3 ∙ 6.500 + 7.333 = 5.167 kr./stk.

Herved indtjenes et dækningsbidrag på:
Db = 5.167 ∙ 6.500 - 3.000 ∙ 6.500 = 14.085.500 kr./år.
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4.1c ens pris på to markeder (gromk i springet på 
groms)
en virksomhed fremstiller et produkt, X. omkostningerne til indkøbte materialer og 
komponenter udgør 300 kr. pr. stk. X, og de direkte variable fremstillingsomkostninger 
udgør 100 kr. pr. stk. X. De direkte variable omkostninger til distribution og salg udgør 
50 kr. pr. stk. X.

produktet X afsættes på to markeder, A og b, og da det ikke er muligt at foretage 
prisdifferentiering, holdes samme pris på de to markeder. Afsætningsfunktionerne 
for de to markeder er skitseret i figur 4.4.
 

1.200

800

12.000 8.000

Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år

Marked A Marked B

Figur 4.4: Afsætningsfunktion for produkt X på marked A og B.

Ud fra ovenstående oplysninger ønskes den optimale salgspris for produkt Q bereg-
net, men beregningerne må gerne understøttes af eller suppleres med skitser.

spørgsmål 4.4
Hvad er den optimale salgspris for produkt X?

løsning 4.4
Da der holdes samme pris på de to markeder, kan den samlede afsætningsfunktion 
findes ved vandret addition af de to afsætningsfunktioner. Ud fra denne afsæt-
ningsfunktion kan derefter findes grænseomsætningen, groms. Dette er skitseret 
i figur 4.5.
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1.200

800 800

1.000

450

12.000 8.000 4.000 20.0004.000

Kr./stk. Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år Stk./år

Marked A Marked B groMK

groMS

Figur 4.5: Vandret addition af de to P-funktioner samt skitse af GROMS for den samlede 
afsætningsfunktion. Endvidere er indtegnet GROMK.

op til 4.000 stk./år afsættes alene på marked A, og ved 4.000 stk./år opnås her 
en pris på 800 kr./stk. Hvis prisen kommer under 800 kr./stk., afsættes på begge 
markeder. Ved Q = 4.000 stk./år fremkommer der herved et knæk i den samlede 
afsætningsfunktion, hvilket medfører, at der fremkommer et spring i grænseom-
sætningen.

ligningerne for de to linjestykker, som den samlede afsætningsfunktion er sam-
mensat af:
p = -0,1 ∙ Q + 1.200 for Q ≤ 4.000 stk./år
p = -800/16.000 ∙ Q + 1.000 = -0,05 ∙ Q + 1.000 for Q ≥ 4.000 stk./år

ligningerne for groms:
groms = -0,2 ∙ Q + 1.200 for Q < 4.000 stk./år
groms = -0,1 ∙ Q + 1.000 for Q > 4.000 stk./år

gromk = summen af de direkte variable omkostninger = 300 + 100 + 50 = 450 kr./
stk. sættes groms = gromk, fås:
-0,2 ∙ Q + 1.200 = 450 => Q = 3.750 stk./år for Q < 4.000 stk./år.
-0,1 ∙ Q + 1.000 = 450 => Q = 5.500 stk./år for Q > 4.000 stk./år.

gromk skærer således de to groms-linjer, som skitseret i figur 4.5. Den optimale 
mængde er da Q1 = 3.750 stk./år eller Q2 = 5.500 stk./år. 

for Q1 fås: 
p1 = -0,1 ∙ 3.750 + 1.200 = 825 kr./stk.



49

KAPITEl 4: MAKSIMErINg AF DæKNINgSBIDrAg

Herved indtjenes et Db på:
Db1 = 3.750 ∙ (825 - 450) = 1.406.250 kr./år

for Q2 fås: 
p2 = -0,05 ∙ 5.500 + 1.000 = 725 kr./stk.

Herved indtjenes et Db på:
Db2 = 5.500 ∙ (725 - 450) = 1.512.500 kr./år

Da Db2 > Db1, bør prisen sættes til 725 kr./stk.

i figur 4.6 er vist et forstørret billede af situationen i springet, hvor gromk skærer 
de to groms-funktioner.

Q1 Q24.000

groMS

groMK

Figur 4.6: Skitse af, hvor GROMK skærer de to GROMS-funktioner i „springet“.

i figur 4.6 repræsenterer arealet af den vandret skraverede trekant til venstre for Q 
= 4.000 stk./år den reduktion i Db, der er en følge af at øge salget fra Q1 stk./år til Q 
= 4.000 stk./år. Arealet af den lodret skraverede trekant til højre for Q = 4.000 stk./
år repræsenterer den forøgelse af Db, der er en følge af at forøge salget fra Q = 4.000 
stk./år til Q2 stk./år. ovenstående beregninger viste, at der opnås det største Db ved 
Q2. Dette er i figur 4.6 illustreret ved, at arealet af den lodret skraverede trekant er 
større end arealet af den vandret skraverede trekant.

ps.: Der er ingen skæring mellem groms og gromk for Q = 4.000 stk./år, idet 
groms jo ikke er defineret for Q = 4.000 stk./år. De to grænseværdier for groms, 
når Q nærmer sig værdien 4.000 stk./år fra henholdsvis venstre og fra højre side i 
figur 4.5 kan beregnes ved at indsætte Q = 4.000 stk./år i de to groms-ligninger: 
grænseværdi1 = -0,2 ∙ 4.000 + 1.200 = 400 kr./stk.
grænseværdi2 = -0,1 ∙ 4.000 + 1.000 = 600 kr./stk.
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4.2 prisdifferentiering
Ved prisdifferentiering forstås, at den samme vare afsættes på forskellige marke-
der til forskellige priser. fordelen ved prisdifferentiering er, at der for den samme 
afsatte mængde kan indtjenes et større dækningsbidrag, hvilket er illustreret i 
opgave 4.2c.

Den helt centrale forudsætning, for at det er muligt at foretage prisdifferentiering, er:

markederne skal kunne holdes adskilte: Hvis dette ikke er muligt, så vil køberne jo 
blot købe der, hvor varen er billigst. et eksempel er billige billetter til pensionister, 
hvilket kræver dokumentation for, at den pågældende er pensionist, jf. opgave 4.2b. 
et andet eksempel er den geografiske afstand, jf. opgave 4.2d. 

Det skal dog ikke alene være muligt at foretage prisdifferentiering, det skal natur-
ligvis også være lovligt. f.eks. er det jo ulovligt at prisdifferentiere ud fra hudfarve 
eller etnisk baggrund.

Hvis de optimale priser på to markeder skal være forskellige, så skal priselastici-
teten (prisfølsomheden) på de to markeder være forskellige. Dette er illustreret i 
opgave 4.2a.

når prisen på de enkelte markeder kan fastlægges uafhængigt af hinanden, så vil den 
optimale situation være den, at groms for den sidste enhed på hvert af markederne 
er den samme. Hvis dette ikke var tilfældet, så ville Db jo blive forøget, hvis den sidste 
enhed på det marked, hvor groms var mindst, blev overført til et marked, hvor groms 
var større. Da groms på de enkelte markeder således skal være det samme for ethvert 
samlet salg, så kan groms-funktionen for det samlede salg findes ved vandret addition 
af groms-funktionerne for de enkelte markeder.

4.2a prisdifferentiering (en forudsætning for forskellige 
optimale priser)
en virksomhed sælger et produkt i Danmark og i new Zealand. på grund af den 
geografiske afstand mellem de to markeder kan det forudsættes, at der kan foretages 
prisdifferentiering. Afsætningsfunktionerne for de to markeder er skitseret i figur 4.7.
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500 500

5.000 10.000

Kr./stk. Kr./stk.

Stk./år Stk./år

DK NZ

Figur 4.7: Afsætningsfunktioner for Danmark (DK) og New Zealand (NZ).

omkostningerne ved produktion og salg af produktet (gromk) = 100 kr./stk. Der er 
ingen særomkostning ved salg til new Zealand, idet importøren her betaler trans-
portomkostningerne.

Da der kan foretages prisdifferentiering, kan de optimale priser på de to markeder 
bestemmes ved vandret addition af groms-funktionerne på de to markeder.

500

5.000

Kr./stk.

Stk./år

500

7.500

Kr./stk.

Stk./år

500

5.000

Kr./stk.

Stk./år

500

2.500

Kr./stk.

Stk./år

500

300

10.000

Kr./stk.

Stk./år

2.000 4.000

300

6.000

groMSDK
groMK

groMStotgroMSNZ

Figur 4.8: Vandret addition af de to GROMS-funktioner og skæring med GROMK. Ved tilba-
geføring af denne GROMS-værdi kan de optimale priser på de to markeder bestemmes.
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De optimale mængder på de to markeder er:
QDk,opt = 2.000 stk./år
QnZ,opt = 4.000 stk./år.

De tilhørende optimale priser kan findes ved indsættelse af disse mængder i de to 
prisfunktioner:
pDk,opt = -0,1 ∙ QDk,opt + 500 = -200 + 500 = 300 kr./stk.
pnZ,opt = -0,05 ∙ QnZ,opt + 500 = -200 + 500 = 300 kr./stk.

Det ses, at selv om markederne kan holdes adskilte, og det dermed er muligt at 
foretage prisdifferentiering, så er de optimale priser på de to markeder ens. Årsagen 
hertil er, at priselasticiteten til ethvert prisniveau er ens på de to markeder. At dette 
er tilfældet ses, hvis priselasticiteten, ep, beregnes ud fra:
ep = p/(p-b), hvor b = afsætningsfunktionens skæring med p-aksen.

Da b-værdien for afsætningsfunktionerne på de to markeder er ens, så er størrelsen 
af ep for enhver p-værdi den samme på de to markeder.

Da b-værdierne er ens, så opstår der ikke et knæk på den vandret adderede afsæt-
ningsfunktion, og det er jo dette knæk, der er grundlaget for, at Db kan forøges ved 
prisdifferentiering, jf. opgave 4.2c.

4.2b prisdifferentiering (to markedssegmenter: ældre og 
yngre)
nb.: opgave 4.1b har tilsvarende talværdier, men i opgave 4.1b er det forudsat, at der 
holdes ens pris på de to markeder.
en virksomhed sælger i Danmark et produkt. Det samlede danske marked kan opde-
les i to delmarkeder, der repræsenterer hver sin aldersgruppe: ældre (Æ) og yngre (Y) 
personer. Afsætningsfunktionerne for de to delmarkeder kan beskrives ved:
pÆ = -QÆ + 6.000
pY = -0,5 • QY + 8.000

hvor p angiver prisen (kr./stk.), og Q angiver mængden (stk./år).

spørgsmål 4.5
Hvor stort et dækningsbidrag kan virksomheden indtjene, hvis det er muligt at 
foretage prisdifferentiering på de to markeder?
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løsning 4.5
Hvis det er muligt at foretage prisdifferentiering, så kan løsningen findes ved vand-
ret addition af groms for de to delmarkeder. Dette er illustreret i figur 4.9.

8.000

16.000

Kr./stk.

Stk./år

7.000

8.0002.000

6.000

6.000

Kr./stk.

Stk./år

3.000

groMS

6.500

Kr./stk.

Stk./år

2.000

groMS

11.000

groMK  (=3.000 kr./stk.)

groMS

æY

Figur 4.9: Vandret addition af GROMS for de to delmarkeder, Y og Æ. 

Hvor der i opgave 4.1b først begynder at blive afsat på marked Æ, når der er afsat 
4.000 stk./år på marked Y, og prisen er nede på 6.000 kr./stk., så begynder afsæt-
ningen på marked Æ ved prisdifferentiering allerede, når der er afsat 2.000 stk./år 
på marked Y, og prisen kun er nede på 7.000 kr./stk. 

for den vandret adderede groms fås:
groms = -Q + 8.000 for 0 ≤ Q ≤ 2.000 stk./år
og 
groms = -2/3 • Q + 7.333 for 2.000 ≤ Q ≤ 22.000 stk./år

groms = gromk vil, som i opgave 4.1b, være for Q = 6.500 stk./år.

for gromk = 3.000 kr./stk. kan priserne, hvor gromk skærer groms på de to 
delmarkeder findes af:
pÆ = 1/2• (3.000 + 6.000) = 4.500 kr./stk.
pY = 1/2 • (3.000 + 8.000) = 5.500 kr./stk.

Hertil svarer mængderne:
QÆ = 6.000 - 4.500 = 1.500 kr./år
QY = 16.000 - 2 • 5.500 = 5.000 kr./år
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kontrol: QÆ + QY = 1.500 + 5.000 = 6.500 kr./år.
med de fundne mængder og priser opnås følgende Db:
DB = 4.500 • 1.500 + 5.500 • 5.000 - 3.000 • 6.500 = 14.750.000 kr./år

4.2c forøgelse af Db ved prisdifferentiering
i opgave 4.1b og 4.2b er for de samme talværdier for afsætningsfunktioner og for 
gromk beregnet det indtjente Db, når der holdes ens pris på de to markeder, og når 
der foretages prisdifferentiering.

spørgsmål 4.6
find forøgelsen af Db ved prisdifferentiering ud fra såvel en matematisk som en 
grafisk løsning.

løsning 4.6
Det indtjente Db kan grafisk illustreres ved arealet mellem groms og gromk. i 
figur 4.10 er vist groms og gromk fra opgave 4.1b og 4.2b.

Stk./år

groMS

Stk./år

groMS

groMK

groMK

A

B

C

groms og gromk fra opgave 4.1b  groms og gromk fra opgave 4.2b

(ens pris) (prisdifferentiering)

Figur 4.10: Forløb af GROMS ved ens pris og ved prisdifferentiering.

Det ses af figur 4.10, at Db (arealet mellem groms og gromk) ved at gå fra ens pris 
til prisdifferentiering forøges med arealet af trekanten AbC.

koordinaterne, (Q, p), for de tre punkter er:
A: (2.000, 7.000)
b: (4.000, 4.666)
C: (4.000, 4.000)
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Areal af trekant = 1/2 ∙ (4.000 - 2.000) ∙ (4.666 - 4.000) = 666.000 kr./år
fra opgave 4.1b haves: Db =  14.085.500 kr./år
fra opgave 4.2a haves: Db =  14.750.000 kr./år
∆Db = 664.500 kr./år

Det ses, at arealet af trekanten AbC – bortset fra afrundingsfejl - svarer til den 
beregnede tilvækst i Db.

4.2d prisdifferentiering (en konstant særomkostning på 
det ene marked)
en virksomhed fremstiller et produkt, Z, som sælges i Danmark. grænseomkostnin-
gerne, gromkp, til fremstilling af produktet afhænger af den årlige mængde, Q:
gromkZ = 200 kr./stk. for Q ≤ 7.500 stk./år.
gromkZ = 200 + (Q - 7.500) ∙ 0,05 kr./stk. for Q > 7.500 stk./år.

Afsætningsfunktionen for det danske marked er bestemt til:
p = -0,1 ∙ Q + 1.200
hvor p = salgsprisen (kr./stk.), og Q = salgsmængden (stk./år).

Virksomheden har nu fået kontakt med en grossist i Australien, og denne grossist 
har til en pris på 750 kr./stk. tilbudt at aftage op til 6.000 stk./år af produkt Z til salg 
på det australske marked. Dette forudsætter dog, at der på produktet foretages en 
mindre teknisk ændring, så produktet tilpasses australske strømforsyninger. Dette 
vil imidlertid ikke ændre på de tidligere anførte grænseomkostninger, gromkZ, til 
fremstilling af produkt Z, men virksomheden skal selv dække transportomkostnin-
gerne til Australien, og disse er ansat til 150 kr./stk.

spørgsmål 4.7
Hvad bliver virksomhedens optimale samlede årlige salg af produkt Z, og hvad bliver 
den optimale salgspris i Danmark for produktet?

løsning 4.7
Ud fra den geografiske afstand og den tekniske forskel på produktet kan det antages, 
at der kan foretages prisdifferentiering. optimal produktion og optimal fordeling af 
denne på de to markeder kan findes ved vandret addition af de to groms-funktioner.

groms i Danmark:
gromsDk(Q) = -0,2 ∙ Q + 1.200 (kr./stk.)
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i Australien er salgsprisen for 0 < Q ≤ 6.000 stk./år konstant og = 750 kr./stk. Da 
salgsprisen er konstant, så er groms også konstant og lig med salgsprisen på 750 
kr./år. for at gøre indtjeningen i Australien sammenlignelig med indtjeningen i 
Danmark, så skal groms i Australien reduceres med særomkostningen ved at 
sende varerne til Australien.

for groms i Australien fås da:
gromsAU(Q) = 750 - 150 = 600 kr./stk.

i figur 4.11 er der foretaget vandret addition af de to groms-funktioner.

1.200

12

Kr./stk.

6

600

6

Kr./stk.

Danmark

9

Kr./stk.

1.000 stk./år

3
10,3

groMK  

groMS

Australien

3 12

Figur 4.11: Vandret addition af de to GROMS-funktioner samt skæring af den vandret adde-
rede GROMS med GROMK.

ligningen for det linjestykke af groms, der skæres af gromk:
groms = -0,2 ∙ Q + 2.400

skæring mellem groms og gromk:
-0,2 ∙ Q + 2.400 = 200 + (Q - 7.500) ∙ 0,05 

Heraf fås:
Q = 10.300 stk./år.

Heraf afsættes de 6.000 stk./år til Australien, medens de resterende 10.300 - 6.000 
= 4.300 stk./år afsættes i Danmark. Ved indsættelse af denne mængde i afsætnings-
funktionen for det danske marked kan salgsprisen, pDk, beregnes:
pDk = -0,1 ∙ Q + 1.200 = -0,1 ∙ 4.300 + 1.200 = 770 kr./stk.
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4.2e prisdifferentiering (en ikke-konstant særomkostning 
på det ene marked)
en virksomhed afsætter et produkt, opX, på 2 markeder: A og b. for de to markeder 
er der fastlagt følgende afsætningsfunktioner:
pA = -0,1 ∙ QA + 1.200 kr./stk.
pb = -0,1 ∙ Qb + 800 kr./stk.

for omkostningerne ved produktion og salg er det oplyst, at:
gromk(Q) = 0,01 ∙ Q + 250 kr./stk., hvor
Q = QA + Qb

Det er oplyst, at der på marked A er en særomkostning:
gromksær(QA) = 0,02 ∙ QA + 100 kr./stk.

Det forudsættes, at det er muligt at prisdifferentiere på de to markeder.

spørgsmål 4.8
Hvad er de optimale salgspriser og salgsmængder på de to markeder?

løsning 4.8
særomkostningen på marked A medfører, at groms på dette marked reduceres 
med denne særomkostning.

grafisk løsning:

i figur 4.12 er i de to øverste delfigurer for marked A og b skitseret afsæt-
ningsfunktionerne og groms-funktionerne. Desuden er for marked A indteg-
net særomkostningen.
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9.0001.364QA.opt
QB.opt

Qopt = QA.opt + QB.opt

PA.opt
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groMSAred
groMSB

groMK
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Figur 4.12: Vandret addition af GROMSAred og GROMSB. Hvor den vandret adderede GROMS 
skæres af GROMK findes Qopt. Optimale priser og mængder findes ved tilbageføring af 
GROMS-værdien for Q = Qopt.

De tre nederste delfigurer viser fra venstre:
1. gromsA,red, der er gromsA reduceret med særomkostningen på marked A.
2. gromsb, der er uændret fra den tilsvarende figur på det øverste niveau.
3. Den vandret adderede groms-funktion og dennes skæring med gromk. fra  
 dette skæringspunkt føres tilbage til skæring med gromsb og gromsAred, og  
 fra disse skæringspunkter findes de optimale mængder og de tilhørende optimale 
 priser på marked A og b.

ligningen for gromsA:
gromsA = -0,2 ∙ QA + 1.200

skæringspunktet i den øverste delfigur til venstre mellem gromsA og gromksær 
kan bestemmes ved:
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-0,2 ∙ QA + 1.200 = 0,02 ∙ QA + 100

Heraf fås:
QA = 5.000 stk./år (se delfiguren til venstre i det nederste niveau).

Q-værdien, hvor den vandret adderede groms-funktion knækker, Qknæk, kan 
beregnes af:
1.100 - 1.100/5.000 ∙ Qknæk = 800.

Heraf fås: Qknæk = 1.363,6 stk.

Hældningen, α, på det nederste linjestykke af den vandret adderede groms-
funktion kan beregnes af:
α = 800/(9.000 - 1.363,6) = 0,1048

linjestykkets skæringspunkt, b, med y-aksen:
b = 800 + α ∙ Qknæk = 800 + 0,1048 ∙ 1.363,6 = 942,91 kr./stk.

ligningen for linjestykket:
groms = -0,1048 ∙ Q + 942,91

skæringen mellem goms og gromk kan da findes ud fra:
-0,1048 ∙ Q + 942,91 = 0,01 ∙ Q + 250

Heraf fås:
Qopt = 6.035,8 stk./år

groms for denne Q-værdi:
gromsopt = -0,1048 ∙ 6.035,8 + 942,91 = 310,36 kr./stk.

Heraf fås for marked A:
1.100 - 1.100/5.000 ∙ QA = 310,36

QA,opt = 3.589 stk./år.

indsættes i afsætningsfunktionen for marked A, fås:
pA,opt = 1.200 - 1.200/12.000 ∙ QA,opt = 1.200 - 359 = 841 kr./stk.

tilsvarende fås for marked b:
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800 - 800/4.000 ∙ Qb = 310,36
Qb,opt = 2.448 stk./år.

indsættes i afsætningsfunktionen for marked b, fås:
pb,opt = 800 - 800/8.000 ∙ Qb,opt = 800 - 244,8 = 555,20 kr./stk.

Kontrol: Det skal jo gælde, at Qopt = QA,opt + Qb,opt. De fundne talværdier ses – bortset 
fra en mindre afrundingsfejl - at opfylde denne betingelse, idet:
Qopt = 6.036 stk./år og QA,opt + Qb,opt = 3.589 + 2.448 = 6.037 stk./år.

ps.: for at reducere afrundingsfejlene så meget, så er de ovenstående beregninger 
gennemført med ekstra decimaler.

Matematisk løsning:
gromsA = -0,2 ∙ QA + 1.200
gromksær = 0,02 ∙ QA + 100 

gromsAred = gromsA - gromksær = -0,2 ∙ QA + 1.200 - (0,02 ∙ QA + 100) = -0,22 ∙ QA 
+ 1.100

Vandret addition af gromsAred og gromsb kan foretages, hvis ligningerne omskri-
ves til mængderne som funktion af groms:
QA = -1/0,22 ∙ gromsAred + 1/0,22 ∙ 1.100
Qb = -5 ∙ gromsb + 4.000

Ved den optimale fordeling af produktionen på de to markeder skal det gælde, at 
gromsAred = gromsb. De to ligninger kan derfor adderes:
QA + Qb = Qtot = -(1/0,22 + 5) ∙ groms + (1/0,22 ∙ 1.100 + 4.000)

hvor groms = gromsAred = gromsb.

ligningen for Qtot kan reduceres til:
Qtot = -9,545 ∙ groms + 9.000

Ved omskrivning fås:
groms = -0,1048 ∙ Qtot + 942,90
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bortset fra en mindre afrundingsfejl er denne ligning identisk med den ligning for 
groms, der er udledt under grafisk løsning, og de videre beregninger fortsættes nu, 
som vist under grafisk løsning.

4.3 Ændring i forløbet af en afsætningsfunktion
Afsætningen af en vare er i virkeligheden bestemt af en lang række forskellige 
parametre. teoretisk set kan der således opstilles en multipel afsætningsfunktion, 
der beskriver, hvorledes den afsatte mængde af en vare, Q, afhænger af forskellige 
parametre:
Q = f(p, r, k, i, pkon, ….)

Hvor:
p = prisen på varen
r = reklameindsatsen
k = kvaliteten af varen
i = indkomsten (købekraften) på markedet
pkon = prisen på konkurrerende varer
osv.

i driftsøkonomiske opgaver arbejdes der oftest ud fra følgende partielle afsætnings-
funktion:
 Q = f(p)

hvor én parameter, p, varieres, medens værdien af alle andre parametre fastholdes. 
Af praktiske grunde afbildes denne funktion dog som p = g(Q).

efterfølgende opgave omhandler konsekvenserne af ændring af en anden parameter, 
reklameindsatsen.

4.3a forøget reklameindsats
i figur 4.13 er skitseret forløbet af afsætningsfunktionen for en vare i en virksom-
hed. Virksomheden overvejer at forøge reklameindsatsen for varen med 150.000 
kr./år, og virksomheden forventer, at salget af varen herved for enhver pris vil stige 
med 25%. groms ved produktion og salg af produktet er 200 kr./stk.
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Kr./stk.
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Figur 4.13: Afsætningsfunktion for varen ved den nuværende reklameindsats.

spørgsmål 4.9
Vil det være lønsomt at forøge reklameindsatsen med 150.000 kr./år?

løsning 4.9
Den forøgede reklameindsats på 150.000 kr./år medfører, at de faste omkostninger 
stiger med 150.000 kr./år. Hvis det skal være lønsomt at forøge reklameindsatsen, 
så skal det indtjente dækningsbidrag altså forøges med mere end 150.000 kr./år.

Da den forøgede reklameindsats medfører, at den afsatte mængde for enhver pris vil 
stige med 25%, så vil den nye afsætningsfunktion også være lineær og have samme 
skæringspunkt med p-aksen. skæringspunktet med Q-aksen forøges med 25% fra 
8.000 stk./år til 10.000 stk./år.

800

8.000

Kr./stk.

Stk./år
200

3.000

groMS

groMK

Nuværende reklameindsats

800

10.000

Kr./stk.

Stk./år
200

3.750

groMS

groMK

Forøget reklameindsats

Figur 4.14: GROMS = GROMK ved nuværende og ved forøget reklameindsats.

Af arealerne mellem groms og gromk i figur 4.14 fås, at der ved den nuværende 
reklameindsats indtjenes følgende Db:
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Dbnu = 1/2 ∙ (800 - 200) ∙ 3.000 = 900.000 kr./år.

tilsvarende fås ved den forøgede reklameindsats:
Dbre = 1/2 ∙ (800 - 200) ∙ 3.750 = 1.125.000 kr./år.

Ved forøgelse af reklameindsatsen forøges Db med 1.125.000 - 900.000 = 225.000 
kr./år. Da omkostningerne ved reklameindsatsen kun udgør 150.000 kr./år, så er det 
altså lønsomt at forøge reklameindsatsen.

4.3b Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter
en virksomhed sælger et produkt, og afsætningsfunktionen for dette produkt 
antages at være:
p = -0,5 ∙ Q + 2.000

De direkte variable omkostninger til produktion og salg af produktet er ansat til 500 
kr./stk.

Virksomheden har udviklet et nyt produkt, som nu skal markedsføres. Afsætnings-
funktionen for dette produkt antages at være:
pny = -0,5 ∙ Qny + 4.000

Desuden er det oplyst, at gromk for det nye produkt er konstant og = 1.000 kr./stk.

Der forventes, at det nye produkt vil stjæle noget af markedet for det nuværende 
produkt. Det antages således, at 2/3 af salget af det nye produkt vil gå til kunder, der i 
forvejen køber det nuværende produkt, og 3/8 af salget af det nuværende produkt til 
disse kunder vil så forsvinde.
 
spørgsmål 4.10
opstil en ligning, der beskriver det mistede grænsedækningsbidrag som en grænse-
omkostning som funktion af salget af det nye produkt.

løsning 4.10
i figur 4.15 er for det nuværende produkt skitseret afsætningsfunktion, groms og 
gromk.
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Figur 4.15: Afsætningsfunktion, GROMS og GROMK for det nuværende produkt.

Af figur 4.15 ses, at det optimale salg af det nuværende produkt er på 1.500 stk./år, 
og at den tilhørende optimale salgspris er 1.250 kr./stk. forskellen mellem groms 
og gromk for salget fra 0 til 1.500 stk./år udtrykker grænsedækningsbidraget for 
det nuværende produkt. Hvis det nye produkt vil stjæle marked fra det nuværende 
produkt, så reduceres salget af det nuværende produkt gradvist fra de 1.500 stk./
år. Hermed mistes et lineært stigende grDb, og dette kan opfattes som en offer-
omkostning ved det nye produkt. Af figur 4.15 ses, at ligningen for disse offerom-
kostninger som funktion af det reducerede salg af det nuværende produkt, Qred, er:
gromkof = (2.000 - 500)/(1.500 - 0) ∙ Qred = 1 ∙ Qred for 0 ≤ Qred ≤ 1.500

Af køberne til det nye produkt, Qny, har 2/3 tidligere købt det nuværende produkt, og 
3/8 af dette salg vil forsvinde. Qred vil således være 2/3 ∙ 3/8 = 1/4 ∙ Qny. grænseomkost-
ningerne ved det reducerede salg for det nuværende produkt som funktion af Qny, 
bliver da: 
gromkof,ny = 1/4 ∙ Qny for 0 ≤ Qny ≤ 6.000

spørgsmål 4.11
Hvilken pris vil du på baggrund af svaret på spørgsmål 4.10 foreslå, at virksomhe-
den skal vælge for det nye produkt?

løsning 4.11
De samlede grænseomkostninger for det nye produkt, gromk(Qny,tot), er altså sum-
men af gromkof,ny og gromk(Qny):
gromk(Qny,tot) = 1/4 ∙ Qny + 1.000

sættes disse lig med groms(Qny), fås:
1/4 ∙ Qny + 1.000 = - Qny + 4.000



65

KAPITEl 4: MAKSIMErINg AF DæKNINgSBIDrAg

Heraf fås:
Qny = 2.400 stk./år

Ved dette salg opnås prisen, pny:
pny = -0,5 ∙ 2.400 + 4.000 = 2.800 kr./år.

Hvis alle kunderne til det nye produkt havde været nye kunder, så ville prisen på 
det nye produkt have været bestemt af:
groms(Qny) = gromk(Qny)

dvs. 
-2 ∙ 0,5 ∙ Qny + 4.000 = 1.000

Heraf fås: 
Qny,opt = 3.000 stk./år.

salgsprisen, pny,opt, ville så have været: 
pny,opt = -0,5 ∙ Qny,opt + 4.000 = -0,5 ∙ 3.000 + 4.000 = 2.500 kr./stk.

Da det nye produkt stjæler marked fra det nuværende produkt, så forøges grænse-
omkostningerne med offeromkostningerne, og de forøgede omkostninger medfører, 
at groms = gromk ved en lavere salgsmængde og dermed ved en højere salgspris.

situationen er skitseret i figur 4.16.

4.000

8.000

Kr./stk.

Qnv (stk./år)

2.800
2.500

4.0003.000

Afsætningsfunktion

groMS groMKtot

groMK

2.400

Figur 4.16: Afsætningsfunktion og GROMS for det nye produkt. Endvidere GROMK samt 
GROMKtot, hvor offeromkostningen ved at stjæle marked fra det nuværende produkt er 
adderet til GROMK.
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i figur 4.16 er gromktot – gromk lig med det mistede grænsedækningsbidrag på 
det eksisterende produkt.

formålet med denne opgave er at illustrere det generelle forhold, at udvikling og 
markedsføring af et nyt produkt kan medføre, at det nye produkt stjæler marked 
fra et eksisterende produkt. Det løsningsprincip, der er illustreret i opgaven, 
består i, at det grænsedækningsbidrag, der mistes på det eksisterende produkt, 
kan opfattes som en ekstra omkostning, der skal adderes til grænseomkostnin-
gen for det nye produkt.

4.4 to produkter og med begrænsninger på ressourcerne (lp)
Dette afsnit indeholder opgaver, hvor der på samme produktionsanlæg skal pro-
duceres to produkter, og hvor der er forskellige begrænsninger. Der forudsættes 
linearitet, hvorfor der for denne type opgaver ofte anvendes betegnelsen „lineær 
programmering“. Dette er imidlertid betegnelsen for løsningsmetoden og ikke for 
karakteristika ved problemerne. Det karakteristiske ved problemstillingerne er, 
at der for alle sammenhænge forudsættes linearitet.

4.4a to produkter og med begrænsninger på  
produktionskapacitet og materialer. skyggepris 
i en virksomhed fremstilles der to produkter, X og Y. produktionen er opdelt i tre 
hovedafdelinger: komponentproduktion, undermontage og slutmontage. grundet 
anvendelsen af specielt produktions- og testudstyr er kapaciteten i alle tre afdelinger 
begrænset. Data for de to produkter fremgår af tabel 4.1.

Salgspris
(kr./stk.)

Produktionstid (timer/stk.)

Materialeomkostning
(kr./stk.)

Komponent- 
produktion

Under- 
montage

Slut- 
montage

Produkt X 2.025 1 1 2 400

Produkt Y 1.725 1 1 1 500

Tabel 4.1: Data for produkterne X og Y.

Data for kapacitet og for variable omkostninger til løn mv. er anført i tabel 4.2.
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Kapacitet
(timer/dag)

Lønomkostning
(kr./time)

Komponentproduktion 240 250

Undermontage 150 275

Slutmontage 200 300

Tabel 4.2: Kapacitet og lønomkostning i de tre produktionsafdelinger.

spørgsmål 4.12
Hvor stort et dækningsbidrag kan der maksimalt indtjenes pr. dag?

en underleverandør har meddelt, at der er opstået produktionsproblemer, så under-
leverandøren i den kommende periode kun vil være i stand til at levere materialer 
til en produktion af 40 stk./dag af produkt X. Der vil fortsat være tilstrækkelige 
materialer til produktion af produkt Y.

løsning 4.12
produktionsmængden af X og Y betegnes x og y. kapacitetsbegrænsningerne kan da 
udtrykkes som:
1 ∙ x + 1 ∙ y ≤ 240 timer/dag (komponentproduktion (k))
1 ∙ x + 1 ∙ y ≤ 150 timer/dag (undermontage (U))
2 ∙ x + 1 ∙ y ≤ 200 timer/dag (slutmontage (s))

Ved omskrivning fås følgende begrænsningslinjer:
y = -x + 240 (k)
y = -x + 150 (U)
y = -2 ∙ x + 200 (s) 

Disse begrænsningslinjer er indtegnet i figur 4.17.
Det skal bemærkes, at det forudsættes, at produktionen ikke kan være negativ, dvs. at:
x ≥ 0
y ≥ 0

Det forudsættes herved, at produktionsmulighederne kun findes i 1. kvadrat af 
figuren.
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Figur 4.17: Begrænsningslinjerne fra de tre produktionsafdelinger.

De tekniske produktionsmuligheder er i figur 4.17 illustreret med det skraverede 
areal. Det er teknisk muligt at producere alle kombinationerne af mængderne x og 
y inden for dette område. Det ses af figur 4.17, at komponentproduktionen (k) ikke 
udgør en begrænsning.

blandt de tekniske muligheder gælder det nu om at finde den kombination af 
mængderne x og y, hvorved der indtjenes det største dækningsbidrag.

Dækningsbidragene for de to produkter er:
DbX = 2.025 - 400 - (1 ∙ 250 + 1 ∙ 275 + 2 ∙ 300) = 500 kr./stk.
DbY = 1.725 - 500 - (1 ∙ 250 + 1 ∙ 275 + 1 ∙ 300) = 400 kr./stk.

iso-Db-ligningen kan således udtrykkes ved:
Db = 500 ∙ x + 400 ∙ y 
eller:
y = -1,25 ∙ x + Db1

størrelsen af hældningen på iso-Db-linjen ligger mellem størrelsen af hældningerne 
på de to begrænsningslinjer (U) og (s). Ved parallelforskydning af iso-Db-linjen findes 
det maksimale Db derfor, hvor de to begrænsningslinjer skærer hinanden. Ved løsning 
af de to ligninger:
y = -x + 150 (U)
y = -2 ∙ x + 200 (s)

fås, at det maksimale dækningsbidrag opnås ved mængdekombinationen 
(x, y) = (50, 100) (se figur 4.17)
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Herved opnås et Db på:
Db = 500 ∙ 50 + 400 ∙ 100 = 65.000 kr./dag

spørgsmål 4.13
Hvor stort et dækningsbidrag kan der nu maksimalt indtjenes pr. dag?

Der viser sig nu mulighed for fra en udenlandsk leverandør at skaffe ekstra 
materialer, men til en højere pris.

løsning 4.13
materialemanglen medfører en ny begrænsningslinje:
x = 40 stk./dag

indtegnes denne i figur 4.17 ses, at det maksimale Db nu opnås, hvor de to linjer:
x = 40
y = -x + 150 (U)

skærer hinanden, dvs. for (x, y) = (40, 110). Det maksimale Db bliver herved:
Db = 500 ∙ 40 + 400 ∙ 110 = 64.000 kr./dag.

spørgsmål 4.14
Hvor stor må merprisen maksimalt være, for at det skal være lønsomt at importere 
supplerende materialer til produktion af produkt X?

løsning 4.14
ligningen for Db er, jf. løsningen til spørgsmål 4.12:
Db = 500 ∙ x + 400 ∙ y 

Ved ekstra materialer kan produktionen af produkt X forøges fra de 40 stk./dag. 
Hvis x forøges, så vil det være optimalt at bevæge sig på begrænsningslinjen (U). 
sammenhængen mellem x og y vil da være:
y = -x + 150 

indsættes dette i ligningen for Db, fås:
Db = 500 ∙ x + 400 ∙ (-x + 150) = 100 ∙ x + 60.000

tilvæksten i Db ved forøgelse af x kan udtrykkes som:
dDb/dx = 100 (= grænse-Db)
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grænse-Db udtrykker tilvæksten i Db ved forøgelse af x med én enhed, når vi 
bevæger os på begrænsningslinjen (U). Dette betegnes også „skyggeprisen“ for 
materialer. Da grænse-Db er konstant, hvis x forøges fra 40 til 50 stk./dag, dvs. med 
10 stk., så forøges Db herved med 10 ∙ 100 = 1.000 kr./dag. Dette er jo netop forskel-
len mellem de to Db-værdier, der er fundet ved løsning af spørgsmål 1 og 2.

merprisen for materialer må højst være lig med grænse-Db. Da grænse-Db er 
konstant, kan det – hvis merprisen < 100 kr. pr. stk. af produkt X – betale sig at 
importere materialer og øge produktionen, til begrænsningen på slutmontagen 
(s) nås, dvs. til der produceres som under spørgsmål 1.

Bemærk: Hvis merprisen for materialer er 100 kr./stk., så bliver Db for produkt X lig 
med 500 - 100 = 400 kr./stk. ligningen for Db-linjen bliver nu:
Db = 400 ∙ x + 400 ∙ y

Hældningen på Db-linjen bliver så -400/400 = -1. linjen bliver altså nu parallel 
med begrænsningslinjen (U). Herved ændres Db ikke, hvis man bevæger sig på 
begrænsningslinjen (U), idet Db alle steder på denne linje er = 60.000 kr./dag.

At dette er tilfældet ses også, hvis ligningen for begrænsningen (U) indsættes i 
Db-ligningen:
Db = 400 ∙ x + 400 ∙ (-x + 150) = 60.000 kr./dag.

Kontrol: i det ovenstående er Db på begrænsningslinjen (U) bestemt til:
Db = 100 ∙ x + 60.000

Det kan så kontrolleres, om dette er i overensstemmelse med de to Db-værdier, der 
er beregnet ved løsning af spørgsmål 4.12 og 4.13:
Dbx=50 = 100 ∙ 50 + 60.000 = 65.000 kr./dag
Dbx=40 = 100 ∙ 40 + 60.000 = 64.000 kr./dag

Det ser jo rigtigt ud.

ps.: Det er ofte muligt hurtigt at udføre sådanne kontroller, og det lønner sig tit! 
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4.4b to produkter og med begrænset produktionskapacitet 
en virksomhed fremstiller to måleinstrumenter: X og Y. fremstillingsforløbet kan 
opdeles i 3 hovedprocesser:

Undersamling (U)
slutmontage (s)
test og pakning (t)
om tidsforbrug og kapaciteter er oplyst:

Undersamling Slutmontage Test og pakning

Instrument X (min./stk.) 25 18 30

Instrument Y (min./stk.) 25 27 15

Arbejdstid (min./dag) 450 450 450

Antal medarbejdere 10 10 10

Tabel 4.3: Produktionstider og kapacitet ved de 3 hovedprocesser.

om salgspriser og variable enhedsomkostninger er oplyst:

Instrument X Instrument Y

Salgspris (kr./stk.) 2.000 1.600

Variable enhedsomkostninger (kr./stk.) 1.200 1.000

Tabel 4.4: Salgspris og variable enhedsomkostninger for de to produkter.

spørgsmål 4.15
Hvad er det optimale produktprogram (den gennemsnitlige daglige produktion af 
instrumenterne X og Y)?

løsning spørgsmål 4.15
x = gennemsnitlig daglig produktion af X (stk./dag)

y = gennemsnitlig daglig produktion af Y (stk./dag)

Daglig kapacitet = 450 ∙ 10 = 4.500 (min./dag) (ved hvert af de tre kapacitetssteder).

begrænsningslinjer:
25 ∙ x + 25 ∙ y ≤ 4.500 (undersamling) eller y ≤ -x + 180
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18 ∙ x + 27 ∙ y ≤ 4.500 (slutmontage) eller y ≤ -2/3 ∙ x + 167
30 ∙ x + 15 ∙ y ≤ 4.500 (test mm.) eller y ≤ -2 ∙ x + 300

produktionen kan endvidere ikke være negativ, dvs.:
x ≥ 0
y ≥ 0

DbX = 2.000 - 1.200 = 800 kr./stk.
DbY = 1.600 - 1.000 = 600 kr./stk.

gennemsnitligt dagligt indtjent Db:
Db = 800 ∙ x + 600 ∙ y kr./dag

Hældning på iso-Db: αDb = -800/600 = -4/3

Hældning på begrænsningslinjerne:
αU = -1 (U = undersamling)
αs = -2/3 (s = slutmontage)
αt = -2 (t = test mm.)

for størrelsen af disse hældninger gælder:
αs > αU > αDb > αt 

maksimalt Db opnås derved, jf. figur 4.18, ved skæring mellem begrænsning (U) og 
(t), dvs. for:
x = 120 stk./dag
y = 60 stk./dag
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optimalt produktprogram
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Figur 4.18: Begrænsningslinjer og en iso-DB-linje.

spørgsmål 4.16
Hvor stort et dækningsbidrag pr. dag indtjenes der ved den optimale produktion?
løsning 4.16
Det gennemsnitlige maksimale daglige Db bliver da:
Db = 800 ∙ 120 + 600 ∙ 60 = 96.000 + 36.000 = 132.000 kr./dag 

spørgsmål 4.17
Hvis det er muligt at ansætte yderligere én kvalificeret medarbejder, i hvilket 
kapacitetssted vil du da ansætte vedkommende, og hvor meget forøges det indtjente 
dækningsbidrag pr. dag da?

løsning 4.17
Forøgelse af kapacitet i (T):
Det fremgår umiddelbart af figur 4.18, at hvis kapaciteten i (t) forøges, så vil skæ-
ring mellem (t) og (U) fortsat repræsentere den optimale produktion.

forøges kapaciteten i (t) med én medarbejder, fås ny begrænsningslinje:
30 ∙ x + 15 ∙ y ≤ 4.950 eller y ≤ -2 ∙ x + 330

skæring mellem (t) og (U) opnås nu ved:
-2 ∙ x + 330 = -x + 180, dvs. x = 150. for denne x-værdi fås: y = 30.

for indtjent Db fås da:
Db = 800 ∙ 150 + 600 ∙ 30 = 120.000 + 18.000 = 138.000 kr./dag

Forøgelse af kapacitet i (U):
forøges kapaciteten i (U) med én medarbejder, fås ny begrænsningslinje:



74

KAPITEl 4: MAKSIMErINg AF DæKNINgSBIDrAg

25 ∙ x + 25 ∙ y ≤ 4.950 eller y ≤ -x + 198

skæring mellem (t) og (U) opnås nu ved:
-2 ∙ x + 300 = -x + 198, dvs. x = 102. for denne x-værdi fås: y = 96.

Det må nu undersøges, om flytningen af begrænsning (U) evt. har medført, at skæ-
ring mellem (s) og (t) bliver en ny begrænsning. Denne skæring forekommer ved:
-2/3 ∙ x + 167 = -2 ∙ x + 300, dvs. x = 100

Da denne x-værdi er < 102, så er skæring mellem (t) og (U) det optimale punkt, dvs. 
(x, y) = (102, 96). for indtjent Db fås her:
Db = 800 ∙ 102 + 600 ∙ 96 = 81.600 + 57.600 = 139.200 kr./dag

Forøgelse af kapacitet i (s):
Det ses umiddelbart af figur 4.18, at hvis kapaciteten kun forøges i (s), så vil dette 
ikke forøge det indtjente Db.

Konklusion:
Hvis kapaciteten kun kan forøges med én medarbejder, så opnås den største 
forøgelse af Db, hvis denne medarbejder placeres i (U), og forøgelsen i Db er:
ΔDb = 139.200 - 132.000 = 7.200 kr./dag

kontrol af løsning:
for Db haves:
Db = 800 ∙ x + 600 ∙ y

resultatet af ovenstående beregninger er, at det er kapaciteten i (U), der bør forøges. 
en sådan forøgelse vil medføre, at vi bevæger os op ad begrænsningslinjen (t). lig-
ningen for denne begrænsningslinje er:
y = -2 ∙ x + 300, dvs.:

indsættes denne sammenhæng i Db-funktionen, fås:
Db = 800 ∙ x + 600 ∙ (-2 ∙ x + 300) = -400 ∙ x + 180.000

Ændringen i Db som følge af en ændring i kapaciteten på U er da:
dDb/dU = [dDb/dx] ∙ [dx/dU] = -400 ∙ dx/dU

for sammenhængen mellem ændring i U og i mængderne x og y gælder:
dU = 25 ∙ dx + 25 ∙ dy = 25 ∙ dx + 25 ∙ (-2 ∙ dx) = -25 ∙ dx => dx/dU = -1/25



75

KAPITEl 4: MAKSIMErINg AF DæKNINgSBIDrAg

Heraf fås:
dDb/dU = -400 ∙ (-1/25) = 16

for hvert minut, begrænsning (U) forøges, forøges Db således med 16 kr./dag. Ved en 
forøgelse med én medarbejder, forøges Db således med:
ΔDb = 16 ∙ 450 = 7.200 kr./dag

ovenstående resultat kan også nås ved en lidt anden formulering:

forøges kapaciteten på U, fås af begrænsningslinjen for U:
dU = 25 ∙ dx + 25 ∙ dy
eller
1 = 25 ∙ dx/dU + 25 ∙ dy/dU
Da vi bevæger os på begrænsningslinjen (t) gælder:
dy/dx = -2, eller dy = -2 ∙ x
indsættes i ovenstående ligning, fås:
1 = 25 ∙ dx/dU + 25 ∙ (-2) ∙ dx/dU 

Heraf fås:
dx/dU = -1/25 

Da dy = -2 ∙ dx, fås:
dy/dU = 2/25

for Db haves:
Db = 800 ∙ x + 600 ∙ y

dDb/dU = 800 ∙ dx/dU + 600 ∙ dy/dU = -32 + 48 = 16

Det ses heraf, at der ved en forøgelse af kapaciteten med 1 minut på U dagligt mistes 
et Db på 32 kr. på X, men samtidigt forøges Db på Y med 48 kr. netto opnås således 
et forøget Db på 48 - 32 = 16 kr./minut, svarende til 450 ∙ 16 = 7.200 kr./dag.

tilsvarende kan det vises, at dDb/dt kun medfører en forøgelse af Db på 6.000 kr./dag

4.4c to produkter og med begrænset kapacitet, samt  
ændring af salgspris 
en virksomhed producerer to modeller havegrill, der sælges under betegnelserne 
Cowboy (C) og Western (W). produktionen gennemføres ved gennemløb af tre 
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processer: pladearbejde, svejsning og maling. Ved hvert af de tre produktions-
steder er der hver uge 100 arbejdstimer til rådighed, og arbejdslønnen er ansat 
til 240 kr./time.

til fremstilling af en grill af model C medgår der 1/2 times pladearbejde og 20 minut-
ters svejsning. til fremstilling af en grill af model W medgår der 15 minutters 
pladearbejde og 20 minutters svejsning. maleprocessen tager for begge modeller 15 
minutter.

prisen på indkøbte materialer udgør 100 kr. for en grill af model C og 70 kr. for en 
grill af model W. til maling, el mv. påløber der under produktionen for begge model-
ler øvrige variable omkostninger på 20 kr. pr. grill. Virksomheden sælger model C til 
500 kr./stk. og model W til 370 kr./stk.

spørgsmål 4.18
Hvor stort et dækningsbidrag kan virksomheden maksimalt indtjene pr. uge ved 
produktion og salg af de to modeller havegrill?

løsning 4.18
indføres symbolerne:
xC = antal C pr. uge
xW = antal W pr. uge

fås følgende kapacitetsbegrænsninger:

1/2 ∙ xC + 1/4 ∙ xW ≤ 100 (timer/uge) (pladearbejde)  
1/3 ∙ xC + 1/3 ∙ xW ≤ 100 (timer/uge) (svejsning)  
1/4 ∙ xC + 1/4 ∙ xW ≤ 100 (timer/uge) (maling)

i figur 4.19 er indtegnet begrænsningslinjerne:

xW = -2 ∙ xC + 400 (pladearbejde)
xW = -xC + 300 (svejsning)
xW = -xC + 400 (maling)
 
De variable omkostninger er anført i tabel 4.5:
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Model C (kr./stk.) W (kr./stk.)

Pladearbejde 120 60

Svejsning 80 80

Maling 60 60

Materialer 100 70

Øvrige 20 20

I alt 380 290

Tabel 4.5: Variable omkostninger for de to produkter.

med de anførte salgspriser fås følgende dækningsbidrag:
DbC = 500 - 380 = 120 kr./stk.
DbW = 370 - 290 = 80 kr./stk.

ligningen for en iso-Db:
Db = 120 ∙ xC + 80 ∙ xW 
xW = -120/80 ∙ xC + Db1

Denne iso-Db er indtegnet i figur 4.19.

300

400

xw (stk./uge)

Pladearbejde

200

300200100

xc (stk./uge)

Maling

Svejsning

iso-DB

400

Figur 4.19: Begrænsningslinjer og en iso-DB-linje.

Det ses af figur 4.19, at det er kapaciteten til pladearbejde og til svejsning, der udgør 
begrænsningerne. Hældningen på disse to begrænsningslinjer samt på iso-Db er:
αpl = -400/200 = -2
αsv = -300/300 = -1
αDb = -120/80 = -1,5
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Da αpl < αDb < αsv, fås det maksimale dækningsbidrag ved produktion i skærings-
punktet mellem de to begrænsningslinjer:
-2 ∙ xC + 400 = -xC + 300

Heraf fås xC = 100 stk./uge og xW = 200 stk./uge

Ved denne produktion opnås et ugentligt indtjent Db på:
Db = 120 ∙ 100 + 80 ∙ 200 = 28.000 kr./uge

spørgsmål 4.19
Hvor meget skal salgsprisen på model C stige eller falde, før du vil ændre svaret på 
spørgsmål 4.18?

løsning 4.19
Hvis den kombination af xC og xW, der fundet under løsning af spørgsmål 4.18, skal 
ændres, så skal hældningen på iso-Db ændres, så den enten bliver større (numerisk 
mindre) end hældningen på begrænsningslinjen for svejsning eller mindre (nume-
risk større) end begrænsningslinjen for pladearbejde.

αDb = -DbC/DbW = -DbC/80

αDb < αpl => -DbC/80 < -2 => DbC > 160 kr./stk. => pC > 160 + 380 = 540 kr./stk.

Hvis prisen på C, pC, bliver > 540 kr./stk., så bør der kun produceres C.
αDb > αsv => -DbC/80 > -1 => DbC < 80 kr./stk. => pC < 80 + 380 = 460 kr./stk.

Hvis prisen på C bliver < 460 kr./stk., så bør der kun produceres W.

spørgsmål 4.20
Hvis virksomheden kun ønsker at øge timetallet ved ét produktionssted, ved hvilket 
produktionssted vil du så foreslå, at virksomheden øger timetallet? salgsprisen for 
model C antages stadig at være 500 kr./stk., og arbejdslønnen ved ekstra timer er 
ansat til 300 kr./time.

løsning 4.20
en forøgelse af det indtjente dækningsbidrag kan kun opnås, hvis timetallet for-
øges på et produktionssted, der begrænser produktionen, dvs. på pladearbejde eller 
svejsning.
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Forøgelse af timetallet til pladearbejde:
punktet for den optimale produktion bevæger sig nu ned ad begrænsningslinjen for 
svejsning (s):
xW = -xC + 300

for Db haves:
Db = 120 ∙ xC + 80 ∙ xW

Db på begrænsningslinjen s:
Db = 120 ∙ xC + 80 ∙ (-xC  + 300) = 40 ∙ xC + 24.000

Ændring i Db som følge af en forøgelse af timetallet til pladearbejde (p):
dDb/dp = [dDb/dxC] ∙ [dxC/dp] = 40 ∙ dxC/dp

for sammenhængen mellem ændring i p og i mængderne xW og xC gælder:
dp = 0,5 ∙ dxC + 0,25 ∙ dxW = 0,5 ∙ dxC + 0,25 ∙ (-1 ∙ dxC) = 0,25 ∙ dxC

Heraf fås:
dDb/dp = 40 ∙ (1/0,25) = 160 kr./time

Hvis kapaciteten til pladearbejde forøges med en time, så forøges Db altså med 160 kr.

Forøgelse af timetallet til svejsning:
punktet for den optimale produktion bevæger sig nu op ad begrænsningslinjen for 
pladearbejde (p):
xW = -2 ∙ xC + 400

for Db haves:
Db = 120 ∙ xC + 80 ∙ xW

Db på begrænsningslinjen p:
Db = 120 ∙ xC + 80 ∙ (-2 ∙ xC + 400) = -40 ∙ xC + 32.000

Ændring i Db som følge af en forøgelse af timetallet til svejsning (s):
dDb/ds = [dDb/dxC] ∙ [dxC/ds] = -40 ∙ dxC/ds
for sammenhængen mellem ændring i s og i mængderne xW og xC gælder:
ds = 1/3 ∙ dxC + 1/3 ∙ dxW = 1/3 ∙ dxC + 1/3 ∙ (-2 ∙ dxC) = -1/3 ∙ dxC

Heraf fås:
dDb/ds = -40 ∙ (-1/(1/3)) = 120 kr./time
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Hvis kapaciteten til svejsning forøges med en time, så forøges Db altså med 120 kr.

Den største forøgelse i Db opnås således, hvis timetallet til pladearbejde forøges, og 
her opnås en forøgelse i dækningsbidraget på 160 kr. pr. times forøgelse af timetallet.

timetallet til pladearbejde bør maksimalt forøges, indtil begrænsningslinjen for plade-
arbejde skærer xC-aksen 300 stk./uge. Dette svarer til en forøgelse på 50%, dvs. til et 
timetal på 150 timer/uge.

4.5 forenet produktion
forenet produktion er betegnelse for en produktion, hvor der med teknisk nødvendighed 
fremkommer mere end ét produkt. et klassisk eksempel er, hvis vand (H2o) spaltes, 
idet dette vil resultere i et fast mængdeforhold mellem brint og ilt. i andre tilfælde kan 
mængdeforholdet varieres – oftest kun inden for visse grænser. et eksempel herpå er 
raffinering af råolie. raffineringen søges udført på en sådan måde, at der opnås mest 
mulig olie og diesel, men mængdeforholdet mellem olie og diesel kan varieres. Ud fra 
de aktuelle priser på de to produkter tages der så stilling til, hvilket af de to produkter 
der søges opnået mest af.

4.5a forenet produktion (fast mængdeforhold, grafisk og 
matematisk løsning)
i figur 4.20 er skitseret en situation, hvor en råvare, r, bearbejdes, hvorved 80 
% af r bliver til produktet A, medens de resterende 20 % af r bliver til pro-
duktet b. indkøbsprisen på r er lig med 100 kr. pr. kg, og omkostningerne ved 
fremstillingen af A og b er konstante og lig med 150 kr. pr. kg r.

produkt A og produkt b viderebearbejdes efterfølgende til henholdsvis produkterne 
A1 og b1, hvor de variable omkostninger her er henholdsvis 100 kr. pr. kg A1 og 200 
kr. pr. kg b1. Ved denne viderebearbejdning bliver 1 kg A til 1 kg A1, og 1 kg b bliver 
til 1 kg b1. produkterne A1 og b1 afsættes på hvert sit marked, og afsætningsfunk-
tionerne er skitseret i figur 4.20.
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150 kr./kg r

200 kr./kg B1

100 kr./kg A1
100 kr./kg r
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A1
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600

1.200

1.920
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Kr./kg B1

Kg A1/år

Kg B1/år

Figur 4.20: Variable produktionsomkostninger samt afsætningsfunktioner.

spørgsmål 4.21
Hvor mange kg r bør der årligt bearbejdes?

løsning 4.21
grafisk løsning:
i figur 4.21 er indtegnet groms og gromk for produkterne A1 og b1. indkøbsom-
kostningerne for r og de 150 kr./kg ved bearbejdning af råvaren r til produkterne 
A og b kan ikke fordeles på de to produkter, hvorfor der i første omgang ses bort fra 
disse omkostninger.

Kr./Kg A1

600

100

1.200

200

Kr./Kg B1

Kg A1/år Kg B1/år

800 960

groMSA1

groMKA1

groMSB1

groMKB1

Figur 4.21: GROMS og GROMK for produkterne A1 og B1.

forskellen mellem groms og gromk i figur 4.21 beskriver det grDb (grænsedæk-
ningsbidrag), der kan indtjenes på produkterne A1 og b1, eksklusiv omkostningerne 
til indkøb og bearbejdning af r.

i figur 4.22 er skitseret de to grDb.
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Kr./kg A1
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Kr./kg B1

Kg A1/år Kg B1/år

800

grDBA1

grDBB1

Figur 4.22: GRDBA1 og GRDBB1.

Ved bearbejdning af r og efterfølgende salg af de to resulterende produkter opnås 
både grDbA1 og grDbb1, men de kan ikke umiddelbart adderes, da de har forskel-
lige enheder (kg A1 og kg b1). Der må derfor først omskrives til samme enhed. som 
fælles enhed vælges her kg r, idet de i figur 4.22 skitserede grDb efterfølgende skal 
fratrækkes gromk ved indkøb og bearbejdning af r. Da der af 1 kg r opnås 0,8 kg A 
og 0,2 kg b, fås ved omskrivning til enheden „kg r“ de i figur 4.23 skitserede grDb. 

Bemærk: på y-akserne indgår enheden kg i nævneren, hvorfor talværdierne bliver 
mindre ved omskrivningen. omvendt indgår enheden kg på x-aksen i tælleren, 
hvorved talværdierne her bliver større

Kr./kg r

400

200

Kr./kg r

Kg r/år Kg r/år

1.000

grDBA1 grDBB1

Figur 4.23: GRDBA1 og GRDBB1 som funktion af den fælles enhed R.

Da både A1 og b1 fremkommer ud fra r, er det samlede grDb, der kan opnås, sum-
men af grDb for de to produkter. Denne sum kan grafisk findes ved lodret addition 
af de to grDb. resultatet heraf er skitseret i figur 4.24. i denne figur er der yderli-
gere indtegnet gromk for indkøb og bearbejdning af r (gromkr = 100 + 150 = 250 
kr./kg r).
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Kr./kg r

400

Kg r/år

1.000

grDBA1 grDBA1 + grDBB1

1.500875

600

250

groMKr

Figur 4.24: Lodret addition af de to GRDB i figur 4.23 samt indtegning af GROMKR.

Det største samlede Db opnås, hvor gromkr skærer grDbA1 + grDbb1, hvilket af 
figur 4.24 ses at forekomme ved bearbejdning af 875 kg r/år. Herved produceres:
875 ∙ 0,8 = 700 kg A1 pr. år
875 ∙ 0,2 = 175 kg b1 pr. år

Matematisk løsning:
Det generelle kriterium for optimering: max. Db = max. (toms - Vomk).

Anvendes r som fælles mængdeenhed, fås:
Vomk(Qr) = (100 + 150) ∙ Qr + 0,8 ∙ Qr ∙ 100 + 0,2 ∙ Qr ∙ 200 = 370 ∙ Qr

toms(Qr) = QA1 ∙ pA1 + Qb1 ∙ pb1,
hvor QA1 og Qb1 er mængderne af de to produkter, medens pA1 og pb1 er de respektive 
priser.

ligningerne for afsætningsfunktionerne for de to produkter:
pA1 = -600/1.920 ∙ QA1 + 600
pb1 = 1.200

for mængdeforholdene gælder:
QA1 = 0,8 ∙ Qr

Qb1 = 0,2 ∙ Qr

omskrives ligningen for pA1 til mængdeenheden for r, fås:
pA1,r = (-600 ∙ 0,8)/(1.920/0,8) ∙ Qr + 600 ∙ 0,8 = -0,2 ∙ Qr + 480

omskrives ligningen for pb1, fås:
pb1,r = 0,2 ∙ 1.200 = 240

for toms(Qr) fås da:
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toms(Qr) = Qr ∙ (-0,2 ∙ Qr + 480) + Qr ∙ 240 = -0,2 ∙ Qr
2 + 720 ∙ Qr

for det indtjente Db fås:
Db(Qr) = toms(Qr) - Vomk(Qr) = -0,2 ∙ Qr

2 + 720 ∙ Qr - 370 ∙ Qr = -0,2 ∙ Qr
2 + 350 ∙ 

Qr

max. Db kan findes ved differentiering:
dDb(Qr)/dQr = -0,4 ∙Qr + 350 = 0

Heraf fås:
Qr,opt = 350/0,4 = 875 kg/år.

4.5b forenet produktion (variabelt mængdeforhold)
Det er en kompliceret proces at raffinere råolie til færdige produkter. selve raffineringen 
består af fire processer: Destillation, rensning, forbedring og blanding. i dette forløb kan 
råolien forædles til en lang række produkter. De mest kendte er benzin, jet brændstof, 
autodiesel og fyringsolie. sammensætningen af råolie varierer, afhængigt af, hvor olien 
er udvundet. Ud fra de produkter, der ønskes fremstillet ved raffineringen, sammen-
blandes derfor forskellige typer af råolie. Den efterfølgende opgave tager udgangspunkt 
i én dags produktion, hvor der er sammenblandet 15.000 tons råolie med henblik på en 
raffinering, hvor der søges opnået mest muligt benzin og diesel. Det antages, at 70 % af 
råolien kan raffineres til benzin og diesel. Af et ton råolie kan således i alt opnås 700 kg 
benzin og diesel (for at forenkle beregningerne regnes alle mængder her i vægtenhed).

raffineringen kan styres, så forholdet mellem den resulterende mængde benzin, mb, 
og diesel, mD, kan varieres. i praksis kan mængdeforholdet kun varieres nogle få 
procentpoint, men for at tydeliggøre de efterfølgende beregninger, antages her lidt 
større variationsmuligheder:
1,6 ∙ mb ≤ mD ≤ 2,0 • Mb 

prisen på den indkøbte råolie er 2.000 kr./ton, og de variable omkostninger til 
raffinering udgør 70 kr./ton – uafhængigt af det resulterende mængdeforhold 
mellem benzin og diesel. omkostningerne til efterbehandling af benzin udgør 
25 kr./ton benzin, medens de for diesel udgør 15 kr./ton. Det antages endvidere, 
at raffinaderiets salgspris på benzin er på 3.000 kr./ton, medens salgsprisen på 
diesel er på 2.800 kr./ton.

spørgsmål 4.22
Hvilket mængdeforhold mellem diesel og benzin vil du tilstræbe at opnå ved 
raffineringen?
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løsning 4.22
problemstillingen kan karakteriseres som forenet produktion med et variabelt 
mængdeforhold, idet mængdeforholdet mellem de to produkter inden for visse 
grænser kan varieres. Disse mulige mængdekombinationer af de to produkter ud 
fra en given mængde råolie betegnes: transformationskurven. Da summen af den 
resulterende mængde benzin og diesel for en given mængde råolie er konstant, så er 
transformationskurven her en ret linje med hældningen = -1. 

transformationskurven beskriver de tekniske muligheder for produktion af de to 
produkter ud fra råolien. Denne kurve er skitseret i figur 4.25, idet Qb = mængden af 
benzin, og QD = mængden af diesel, begge i enheden ton.
 

0,233 0,269

0,467
0,431

QB

QD

α = 2,0 α = 1,6

Transformationskurve (α = -1)

Figur 4.25: Skitse af begrænsningslinjer og af transformationskurve.

talværdierne i figur 4.25 er baseret på, at der raffineres 1 ton råolie, hvorved den 
samlede mængde af benzin og diesel bliver på 0,70 • 1 = 0,7 tons. De i figur 4.25 
anførte talværdier er fundet ved løsning af to ligninger:
QD + Qb = 0,7
QD = 2 ∙ Qb (den ene begrænsningslinje)

Heraf fås Qb = 0,233 og QD = 0,467

tilsvarende findes værdierne for transformationskurvens skæringspunkt med den 
anden begrænsningslinje.

Det optimale mængdeforhold mellem de to produkter findes, hvor der opnås 
størst dækningsbidrag. omkostningerne til indkøb og raffinering af råolien 
kan ikke fordeles på de to produkter, hvorfor de ikke har indflydelse på det 
optimale mængdeforhold – men naturligvis indflydelse på det resulterende 
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dækningsbidrag, som raffinaderiet indtjener. kun de direkte variable omkost-
ninger til efterbehandling af de to produkter samt produkternes salgspriser 
bestemmer det optimale mængdeforhold.

Ud fra de direkte variable omkostninger indtjenes følgende dækningsbidrag, Db, på 
de to produkter:
Dbb = 3.000 - 25 = 2.975 kr./ton
DbD = 2.800 - 15 = 2.785 kr./ton

Det gælder nu om at finde det mængdeforhold, der maksimerer det samlede Db:
Db = Dbb ∙ Qb + DbD ∙ QD

Ved omskrivning af denne ligning, fås: 
QD = -Dbb/DbD ∙ Qb + Db1 

Denne linje betegnes en iso-Db linje, idet den angiver de kombinationer af QD og Qb, 
hvormed der kan opnås det samme dækningsbidrag. Hældningen på linjen er:
Dbb/DbD = -2.975/2.785 = -1,07

Da hældningen på iso-Db linjen er mindre (numerisk større) end hældningen på 
transformationskurven, så opnås det største dækningsbidrag, hvis der produceres 
ved det mindste forhold mellem diesel og benzin, dvs. QD/Qb = 1,6.

spørgsmål 4.23
Hvor stort et dækningsbidrag pr. ton råolie opnås, hvis raffineringsprocesserne 
styres, så der opnås mest muligt benzin, henholdsvis mest muligt diesel?

efterspørgslen efter benzin og diesel varierer over året, hvilket medfører, at priserne 
på de to produkter også varierer. 

løsning 4.23
Hvis der produceres ved mængdeforholdet QD/Qb = 1,6, så opnås følgende Db:
Db1,6 = 0,269 ∙ 2.975 + 0,431 ∙ 2.785 = 2.000,61 kr. pr. ton råolie.

Der er her hverken indregnet indkøbsprisen på råolie (2.000 kr./ton) eller omkost-
ningerne til raffineringen (70 kr./ton), idet 70 % af råolien ved raffineringen bliver 
til benzin og diesel, medens de resterende 30 % bliver til andre produkter. Der er 
derfor ikke noget økonomisk grundlag for at fordele hverken indkøbsprisen eller 
raffineringsomkostningerne på de forskellige produkter.
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Hvis der produceres ved mængdeforholdet QD/Qb = 2,0, så opnås følgende Db:
Db2,0 = 0,233 ∙ 2.975 + 0,467 ∙ 2.785 = 1.993,77 kr. pr. ton råolie.
pr. ton råolie forøges Db således med lidt under 7 kr., hvis der produceres mest 
muligt benzin, frem for mest muligt diesel. forskellen i Db ved de to mængdefor-
hold synes måske umiddelbart ikke at være særlig stor, men med tanke på, at der 
raffineres 15.000 tons råolie pr. dag, så svarer det til en forøgelse af det dagligt 
indtjente dækningsbidrag på:
ΔDb = (2.000,61 - 1.993,77) ∙ 15.000 = 102.600 kr./dag

spørgsmål 4.24
idet det forudsættes, at prisen på benzin er uændret, hvor meget skal prisen på 
diesel da stige, for at du ved raffineringen vil tilstræbe et andet mængdeforhold end 
det, du nåede frem til under spørgsmål 4.22?

for efterfølgende spørgsmål antages, at vi befinder os på et tidspunkt, hvor efter-
spørgslen efter benzin ikke er så stor, hvorfor der af den pågældende mængde råolie 
kun kan afsættes 3.800 tons benzin. Der er ikke begrænsninger på afsætningen af 
diesel, og salgspriserne på de to produkter er, som anført i indledningen til opgaven.

løsning 4.24
Hvis det skal være optimalt at producere ved et andet mængdeforhold end det, der 
er bestemt ved løsning af spørgsmål 4.22, så skal prisen på diesel, pD, stige så meget, 
at hældningen på iso-db bliver ≥ -1, dvs.:
Dbb/DbD = -2.975/( pD - 15) ≥ -1

Heraf fås:
pD ≥ 2.990 kr./ton.

Hvis pD = 2.990 kr./ton, så opnås det samme Db, uafhængigt af, i hvilket mængde-
forhold der produceres ved.

kontrol:
Hvis pD = 2.990 kr./ton, så er DbD = 2.990 - 15 = 2.975 kr./ton. Herved fås:
Db1,6 = 0,269 ∙ 2.975 + 0,431 ∙ 2.975 = 2.082,50 kr. pr. ton råolie.
Db2,0 = 0,233 ∙ 2.975 + 0,467 ∙ 2.975 = 2.082,50 kr. pr. ton råolie.

Hvis pD > 2.990 kr./ton, så skal der produceres mest muligt diesel, dvs. i mængde-
forholdet 2,0.
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spørgsmål 4.25
Hvilket mængdeforhold mellem diesel og benzin vil du nu tilstræbe at opnå ved 
raffineringen af de 15.000 tons råolie?

løsning 4.25
Af figur 4.25 fremgår, at det for mængden af benzin pr. ton råolie gælder:
0,233 ≤ Qb ≤ 0,269

Hvis der raffineres 15.000 tons råolie, så vil der således blive produceret mindst:
0,233 ∙ 15.000 = 3.495 tons benzin
og maksimalt:
0,269 ∙ 15.000 = 4.035 tons benzin

Hvis der forventes kun at kunne afsættes 3.800 tons benzin, så må der derfor raf-
fineres i et mængdeforhold mellem 1,6 og 2,0. 

for mængdeforholdet, k, mellem diesel og benzin gælder:
 QD/Qb = k for 1,6 ≤ k ≤ 2,0
for de resulterende mængder gælder for 1 ton råolie:
QD + Qb = 0,7

Af de to ligninger fås:
Qb = 0,7/(1 + k)

Hvis der af de 15.000 tons råolie højst må blive produceret 3.800 tons benzin, så må 
det gælde, at:
15.000 ∙ 0,7/(1 + k) ≤ 3.800

Heraf fås, at der bør produceres i mængdeforholdet:
k = 1,76
idet der, jf. løsningen af spørgsmål 4.22, opnås størst Db, hvis der produceres og 
sælges mest muligt benzin.

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 man ved fælles produktion 
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vælge at producere det ene eller det andet produkt (enten/eller) eller at producere 
flere forskellige produkter.

4.6a fælles produktion (grafisk og matematisk løsning)
Dette eksempel svarer næsten til opgave 4.5a under forenet produktion, hvor en 
råvare indkøbes og bearbejdes til produkterne A og b. forskellen er, at hvor pro-
dukterne A og b under forenet produktion fremkom i et fast mængdeforhold, så kan 
man her frit vælge, hvor meget man ønsker at fremstille af de to produkter. salgs-
prisen på produkt b1 er reduceret fra 1.200 kr./kg til 450 kr./kg, hvorved det bliver 
optimalt at producere både produkt A1 og produkt b1.

i figur 4.26 er skitseret, hvorledes der ud fra en råvare, r, kan fremstilles to forskellige 
produkter, A og b. grænseomkostningerne ved denne produktion er på 150 kr./kg r, 
og indkøbsprisen på r er 100 kr./kg r. særomkostningerne ved den videre bearbejd-
ning af A og b til produkterne A1 og b1 er på henholdsvis 100 kr./kg A1 og 200 kr./kg 
b1. Ved denne viderebearbejdning bliver 1 kg A til 1 kg A1, og 1 kg b bliver til 1 kg b1. 
Yderst til højre i figur 4.26 er skitseret afsætningsfunktionerne for produkt A1 og b1.

150 kr./kg r

200 kr./kg B1

100 kr./kg A1
100 kr./kg r

A

B

A1

B1

600

450

1.920

Kr./kg A1

Kr./kg B1

Kg A1/år

Kg B1/år

Figur 4.26: Variable produktionsomkostninger samt afsætningsfunktioner.

Da der er tale om fælles produktion, kan der frit vælges mellem produktion af A og b 
eller en kombination af de to produkter. 1 kg r kan bearbejdes til 1 kg A, eller 1 kg r 
kan alternativt bearbejdes til 1 kg b.

spørgsmål 4.26
Hvor meget skal der årligt produceres af produkt A og b?

løsning 4.26
løsningen kan findes ved, at der marginalt hele tiden søges opnået det største grDb 
ved bearbejdning af r.
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grafisk løsning:
Ud fra afsætningsfunktionerne samt særomkostningerne for A1 og b1 er i figur 4.27 
skitseret groms og gromk for A1 og b1. Der er her i første omgang set bort fra 
indkøbsomkostningerne til r og fra de 150 kr./kg til bearbejdning af r til produk-
terne A og b, idet disse omkostninger jo ikke kan fordeles på A1 og b1.

 

Kr./kg A1

600

100

450

200

Kr./kg B1

Kg A1/år Kg B1/år

800 960

groMSA1

groMKA1

groMSB1

groMKB1

Figur 4.27: GROMS og GROMK for produkterne A1 og B1.

Afstanden mellem groms og gromk er lig med grDb (grænsedækningsbidrag). 
De to grDb-funktioner er skitseret i figur 4.28.

Kr./kg A1

500

250

Kr./kg B1

Kg A1/år Kg B1/år

800

grDBA1
grDBB1

Figur 4.28: GRDB for produkterne A1 og B1.

Da 1 kg r bliver til 1 kg A eller 1 kg b, så er der ikke her behov for omskrivning til 
fælles enhed. løsningen med hele tiden at bearbejde r til den anvendelse, der giver 
det største Db, kan, se figur 4.29, findes ved vandret addition.
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Kr./kg A1

500

Kr./kg B1

Kg A1/år Kg B1/år

800

grDBA1

grDBB1

Kr./kg r

Kg r/år

grDB

400 400

250

Figur 4.29: Vandret addition af GRDBA1 og GRDBB1.

Af figur 4.29 ses, at de første 400 kg r skal anvendes til produktion af A, medens de 
resterende kg r anvendes til produktion af b. 

Matematisk løsning:
Det generelle kriterium for optimering er: max. Db = max. (toms - Vomk).

max. Db = max. [pA1 • QA1 - 100 • QA1] + [pb1 • Qb1 - 200 • Qb1]

idet r = QA1 + Qb1, fås:

Db(r) = [pA1 • QA1 - 100 • QA1] + [pb1 • Qb1 - 200 • Qb1]

ligningerne for pris-funktionerne:
pA1 = -600/1.920 • QA1 + 600 = -0,3125 • QA1 + 600
pb1 = 450

indsættes i Db(r)-ligningen, fås:
DB(R) = [(-0,3125 • QA1 + 600) • QA1 - 100 • QA1] + [450 • Qb1 - 200 • Qb1]

DB(R) = -0,3125 • QA1
2 + 500 • QA1 + 250 • Qb1

Ved partiel differentiation fås:

∂Db(r)/∂QA1 = -0,625 • QA1 + 500
∂Db(r)/∂Qb1 = 250

Da ∂Db(r)/∂QA1 > ∂Db(r)/∂Qb1, så skal der produceres A1, ind til ∂Db(r)/∂QA1 = 
∂Db(r)/∂Qb1.

Dette bliver tilfældet, når:
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-0,625 • QA1 + 500 = 250, dsv. når:

QA1 = 400 kg/år.

for QA1 > 400 kg/år, bliver ∂Db(r)/∂QA1 < ∂Db(r)/∂Qb1.

De første 400 kg/år af r skal således anvendes til produktion af A1, medens yderli-
gere mængder af r skal anvendes til produktion af b1.

4.6b fælles produktion (betingelse for optimal produktion 
på en knap ressource)

en virksomhed producerer på et produktionsanlæg to forskellige produkter, produkt 
1 og 2. mængderne af de to produkter betegnes Q1 og Q2. Da mængdeenheden for de 
to produkter er den samme, gælder for den samlede produktion Q, at Q = Q1 + Q2.

for de tekniske koefficienter gælder, at 
• Produktion af én enhed af produkt 1 beslaglægger c1 enheder af den knappe 
 ressource.
• Produktion af én enhed af produkt 2 beslaglægger c2 enheder af den knappe 
 ressource.

produktionskapaciteten er begrænset (knap ressource).

spørgsmål 4.27
Hvad skal gælde for grDb ved den optimale produktion?

løsning 4.27
kriterium for optimal fordeling er: max. Db(Q) = Db(Q1) + Db(Q2)  [1]
Ved differentiation af [1] fås:

dDb(Q)/dQ1 = dDb(Q1)/dQ1 + dDb(Q2)/dQ2 ∙ dQ2/dQ1 = 0 [2]
 
kapaciteten på anlægget forudsættes udnyttet fuldt ud. Den samlede produktion 
er således konstant, dvs.:
c1 ∙ Q1 + c2 ∙ Q2 = k, hvor k er en konstant.  [3]
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Ved differentiation af [3], fås:
c1 + c2 ∙ dQ2/dQ1 = 0  => dQ2/dQ1 = - c1/c2 [4]

indsættes [4] i [3], fås:
dDb(Q1)/dQ1 + dDb(Q2)/dQ2 ∙ (-c1/c2) = 0 [5]

dDb(Q1)/dQ1 = grDb(Q1) og dDb(Q2)/dQ2 = grDb(Q2), og indsættes dette i [5], kan fås 
følgende betingelse for optimal fordeling af de to produkter:

grDB(Q1)/c1 = grDB(Q2)/c2 

grDb for den sidste enhed af den knappe ressource skal således være ens for de to 
produkter.
for specialtilfældet, hvor c1 = c2, fås:
grDb(Q1) = grDb(Q2)

4.6c fælles produktion (en knap ressource, grafisk og 
matematisk løsning) 
en virksomhed fremstiller to forskellige modeller af en skrue-/boremaskine, A 
og b. model A, der er en kraftigere og mere slidstærk maskine, købes primært af 
professionelle håndværkere, medens model b primært købes af private til hob-
bybrug. Afsætningsfunktionerne for de to modeller er skitseret i figur 4.30.

Model A600

300

120.000 600.000

Stk./år Stk./år

Kr./stk. Kr./stk.

Model B

Figur 4.30: Afsætningsfunktioner for model A og B.

til fremstillingen hjemkøber virksomheden råvarer (metalplader, metalstænger mv.) 
samt færdige komponenter (kuglelejer, elmotorer mv.). De variable omkostninger til 
fremstilling af de to modeller fremgår af tabel 4.6. De anførte omkostninger til løn er 
beregnet ud fra en timepris på 200 kr.
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Model A Model B

løn 100 50

råvarer 50 50

Komponenter 150 100

I alt (kr./stk.) 300 200

Tabel 4.6: Variable omkostninger til fremstilling af model A og B.

Da virksomheden har problemer med at tiltrække tilstrækkeligt med arbejdskraft, 
har den kun 33.000 arbejdstimer pr. år til rådighed til produktion af model A og b.

spørgsmål 4.28
Hvor stort et årligt dækningsbidrag kan virksomheden maksimalt indtjene på de to 
modeller?

løsning 4.28

grafisk løsning:
i figur 4.31 er i øverste række for de to modeller skitseret figurer for groms og 
gromk, idet der i gromk ikke er medregnet omkostningerne til løn.  i begge figu-
rer er enheden på den vandrette akse „1.000 stk./år“.

på baggrund heraf er i næste række skitseret figurer for grænsedækningsbidraget 
for de to modeller.

i den tredje række er der foretaget en omskrivning fra enheden „stk.“ til enheden „h“ 
(timer på den knappe ressource) for de to figurer til venstre. Herefter er figuren til 
højre bestemt ved vandret addition af de to grDb-funktioner.
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600

200

400

800

40 60

40

205

300

150

150 300

150

600

150

37,5 57,5335

Kr./stk.

Kr./stk. Kr./stk.

Kr./stk.

Kr./h Kr./h Kr./h

1.000 stk./år

1.000 stk./år

1.000 h/år

groMSA

groMKA
groMKB

groMSB

grDBA

grDBB

grDB ved optimal fordeling

Kapacitetsgrænse

Figur 4.31: Skitser til grafisk løsning af spørgsmål 1.

Ud fra ligedannede trekanter fås, at grDbh ved den optimale fordeling ved 
kapacitetsgrænsen på 33.000 h/år er:
grDbh = 600 ∙ (57,5 - 33)/(57,5 - 5) = 280 kr./time

Det antal timer, hA, der ved denne værdi af grDb skal anvendes til fremstilling af 
model A, kan ligeledes beregnes ud fra ligedannede trekanter:
(20 - hA)/20 = 280/800

Heraf fås:
hA = 20, dvs. 20.000 timer.
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Antal timer til fremstilling af model b, hb, bliver er der således 33.000 - 20.000 = 
13.000 timer.

Herved kan der produceres:
model A: 13.000/0,5 = 26.000 stk./år
model b: 20.000/0,25 = 80.000 stk./år

indsættes i ligningerne for afsætningsfunktionerne, fås:
pA = -1/200 ∙ 26.000 + 600 = 470 kr./stk.
pb = -1/2.000 ∙ 80.000 + 300 = 260 kr./stk.

for det indtjente dækningsbidrag fås da:
Db = (470 - 300) ∙ 26.000 + (260 - 200) ∙ 80.000 = 4.420.000 + 4.800.000 = 
9.220.000 kr./år.

Matematisk løsning:
Ud fra figur 4.31 kan ligningerne for afsætningsfunktionerne for de to modeller 
findes:
pA = -1/200 ∙ QA + 600 (kr./stk.)
pb = -1/2.000 ∙ Qb + 300 (kr./stk.)

for grænseomsætningsfunktionerne fås da:
gromsA = -1/100 ∙ QA + 600 (kr./stk.)
gromsb = -1/1.000 ∙ Qb + 300 (kr./stk.)

De variable omkostninger er konstante, uafhængige af produktionens størrelse. 
Af tabel 4.6 fås:
gromkA = 300 kr./stk.
gromkb = 200 kr./stk.

med en løn på 200 kr./time fås af lønomkostningerne i tabel 4.6, at timeforbruget for 
de to modeller er:
model A: 100/200 = 0,5 timer/stk.
model b: 50/200 = 0,25 timer/stk.

sættes groms = gromk, fås:
-1/100 ∙ QA,opt + 600 = 300 => QA,opt = 30.000 stk./år
-1/1.000 ∙ Qb,opt + 300 = 200 => Qb,opt = 100.000 stk./år

en sådan produktion ville medføre følgende timeforbrug:
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timeforbrug = 0,5 ∙ 30.000 + 0,25 ∙ 100.000 = 15.000 + 25.000 = 40.000 timer/år.
Da der kun pr. år er 33.000 timer til rådighed, så er „timer“ en knap ressource, og 
produktionen af de to modeller kan derfor ikke optimeres uafhængigt af hinanden.

for den optimale fordeling af produktionen af de to modeller skal det, jf. opgave 4.6b, 
gælde, at grænsedækningsbidraget pr. time (den knappe ressourceenhed) skal være 
ens for begge modeller.

problemet kan løses ved, at omkostningerne til løn i første omgang udelades af 
grænseomkostningerne, og enhederne i ligningerne for groms og gromk omskri-
ves fra „stk.“ til „timer“ (h).

gromsA = -1/25 ∙ hA + 1.200 (kr./h)
gromsb = -2/125 ∙ hb + 1.200 (kr./h)

gromkA = 400 kr./h
gromkb = 600 kr./h

for grænsedækningsbidragene, grDb (= groms - gromk), fås da:
grDbA = -1/25 ∙ hA + 1.200 - 400 = -1/25 ∙ hA + 800  (kr./h)
grDbb = -2/125 ∙ hb + 1.200 - 600 = -2/125 ∙ hb + 600 (kr./h)

Ved den optimale fordeling skal de to grDb være ens:
-1/25 ∙ hA + 800 = -2/125 ∙ hb + 600

Heraf fås:
hA = 2/5 ∙ hb + 5.000

fra begrænsningen på antal timer haves:
hA + hb = 33.000

indsættes i ligningen for den optimale fordeling, fås:
33.000 - hb = 2/5 ∙ hb + 5.000

Heraf fås:
hb = 20.000 h/år
Dermed fås:
hA = 33.000 - hb = 33.000 - 20.000 = 13.000 h/år.

Herefter kan dækningsbidragene beregnes som vist under den grafiske løsning.
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4.7 produktion gennem sekventielle processer
en virksomhed producerer legetøj til børn. bl.a. produceres plastklodser, som sælges 
i æsker. til produktion af klodserne indkøbes plastgranulat, som sprøjtestøbes til 
klodser. et forenklet billede af indkøb og produktion er skitseret i figur 4.32.

Indkøb Sprøjtestøbning Pakning
Plastgranulat Klodser æsker

Figur 4.32: En indkøbsproces efterfulgt af to produktionsprocesser

efterfølgende er valgt nogle små talværdier, så beregningerne forenkles.

plastgranulat indkøbes til 20 kr./kg. Hvis der årligt indkøbes mere end 1.000 kg., så 
opnås der en rabat, hvorved prisen for de kg, der overstiger 1.000 kg/år, kun er på 18 
kr./kg.

Der bruges 25 g granulat til fremstilling af en klods, og der er 20 klodser i en æske. 
omkostningerne til sprøjtestøbningen er 1 kr./klods, og omkostningerne til paknin-
gen er 10 kr. pr. æske.

spørgsmål 4.29
Hvad er gromk ved produktion af æskerne?
 
løsning 4.29
Der er tale om tre sekventielle delprocesser, og de samlede gromk kan findes som 
summen af gromk for hver af de tre delprocesser. før der kan summeres, må der 
omskrives til en fælles enhed. Her vælges „æsker“ som den fælles mængdeenhed, og 
gromk for de tre delprocesser er i den øverste del af figur 4.33 skitseret i de oprin-
delige mængdeenheder og i den nederste del i den fælles mængdeenhed „æsker“.
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Kr./æsker

Kr./æsker

Kr./klods

Kr./æskerKr./æsker

Kr./kg

Kg/år Klodser/år æsker/år

æsker/åræsker/åræsker/år

20

10
20

1.000

10

10

1

2.000

18

9

Figur 4.33: GROMK for de tre delprocesser i henholdsvis de oprindelige mængdeenheder og i 
den fælles mængdeenhed „æsker“.

De tre gromk-funktioner i den fælles mængdeenhed kan nu summeres (lodret 
addition). Dette er skitseret i figur 4.34.
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Kr./æsker

æsker/år

20

Kr./æsker

æsker/år

10

Kr./æsker

æsker/år

10

2.000

9

Kr./æsker

æsker/år

40

2.000

39

groMK ved pakning

groMK ved sprøjtestøbning

groMK ved indkøb

groMK for æskerne

Figur 4.34: Den samlede GROMK ved produktion af æskerne, bestemt ved lodret addition af 
GROMK-funktionerne for de tre delprocesser. 

Det fremgår af figur 4.34, at gromk for de første 2.000 æsker, der produceres om 
året, er 40 kr./æske, medens gromk for en større årlig produktion er 39 kr./æske.
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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. konsekvenserne af en investeringsbeslutning beskrives alene ved:
1. ind- og udbetalingernes størrelse
2. tidspunkterne, hvor ind- og udbetalingerne forekommer

en grafisk afbildning af ind- og udbetalingerne på de forskellige tidspunkter beteg-
nes et betalingsbillede. Det anbefales, at løsningen af en investeringsopgave starter 
med optegning af betalingsbilledet. Herved opnås et godt overblik.

5a investering (nutidsværdi og intern rente)
en virksomhed har købt en maskine til 3.250.000 kr. maskinen skal anvendes til 
fremstilling af et produkt, der sælges til 1.000 kr./stk., og der forventes afsat 2.000 
stk./år. omkostningerne til løn og materialer til fremstilling af produktet udgør 500 
kr./stk. omkostningerne til drift og vedligehold af maskinen er ansat til 100.000 kr./
år. maskinens levetid er ansat til 5 år, og dens scrapværdi er ansat til 500.000 kr.

Ved investeringer af denne type anvender virksomheden en kalkulationsrentefod 
på 10 % p.a.

spørgsmål 5.1
Hvad er nutidsværdien af denne investering?

løsning 5.1
Ved salg af produktet opnås et dækningsbidrag på:
Db = 1.000 - 500 = 500 kr./stk.

Årligt indtjent Db = 500 ∙ 2.000 = 1.000.000 kr.

i figur 5.1 er optegnet betalingsbilledet.
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3.250.000

1.000.000

100.000

1

1.000.000

100.000

2

1.000.000

100.000
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1.000.000

100.000
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1.000.000
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500.000
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Figur 5.1: Investeringens betalingsbillede.

Den årlige nettoindbetaling er = 1.000.000 - 100.000 = 900.000 kr./år

nutidsværdien af investeringen er:
n1 = -3.250.000 + 900.000 • (1 - 1,10-5)/0,10 + 500.000 • 1,10-5 
 = -3.250.000 + 3.411.708 + 310.461 = 472.169 kr.

spørgsmål 5.2
Hvad ville nutidsværdien af investeringen have været, hvis virksomheden havde 
anvendt en kalkulationsrentefod på 20 % p.a.?

løsning 5.2
med en kalkulationsrentefod på 20 % p.a. fås:
n2 = -3.250.000 + 900.000 • (1 – 1,20-5)/0,20 + 500.000 • 1,20-5 
     = -3.250.000 + 2.691.551 + 200.939 = -357.510 kr.

spørgsmål 5.3
Hvor meget er nutidsværdien af de årlige nettoindbetalinger og nutidsværdien af 
scrapværdien relativt er blevet reduceret fra spørgsmål 1 til spørgsmål 2? forklar, 
hvorfor scrapværdien relativt er blevet reduceret mest.

løsning 5.3
nutidsværdien af nettoindbetalingerne er reduceret til 2.691.551/3.411.708 ∙ 100 = 79%

nutidsværdien af scrapværdien er reduceret til 200.939/310.461 ∙ 100 = 65%
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nutidsværdien af scrapværdien er relativt reduceret mest. Da tidspunktet for, 
hvornår dette beløb optræder, ligger længst ude i fremtiden, bliver dette beløb ved 
tilbagediskonteringen derfor reduceret mest. 

spørgsmål 5.4
Hvad er investeringens interne rente?

løsning 5.4
Den interne rente, r, kan beregnes af:
n = 0 = -3.250.000 + 900.000 ∙ [1 – (1 + r)-5]/r + 500.000 ∙ (1 + r)-5

Heraf fås r ≈ 0,15, dvs. 15 % p.a.

spørgsmål 5.5
Hvis svaret på spørgsmål 4 sammenlignes med svarene på spørgsmål 1 og 2, fore-
kommer den talværdi, der er fundet ved løsning af spørgsmål 4, så at være af den 
rigtige størrelsesorden?

løsning 5.5
Da n1 > 0, og n2 < 0, så må den interne rente, r, have en værdi mellem 10 % og 20 % 
p.a. Den beregnede værdi af den interne rente ligger således i det rigtige interval.

5.b investering (payback)
en virksomhed overvejer at igangsætte et projekt til udvikling af et nyt produkt, 
XnY. Det forventes, at udviklingstiden vil være på to år, og at udbetalingerne til 
løn, materialer mv. år 1 vil være 800.000 kr., og at de år 2 vil være 1.200.000 kr.

Ved begyndelsen af det tredje år forventes XnY at være klart til salg, og ud fra 
markedsanalyser er virksomheden nået frem til, at afsætningsfunktionen for 
XnY vil være, som skitseret i figur 5.2.
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12.000

750

Kr./stk.

Stk./år

Figur 5.2: Afsætningsfunktion for XNY.

prisen på indkøbte materialer til produktion af et styk af XnY udgør 3.000 kr., og 
fremstillingsomkostningerne udgør 1.000 kr./stk.

Virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 25 % p.a.

spørgsmål 5.6
Hvis udviklingsprojektet igangsættes, hvor lang tid vil der da gå, før kapitalværdien 
af projektet bliver lig med 0 kr.? Hvad kaldes denne tid?

løsning 5.6
gromk er 3.000 + 1.000 = 4.000 kr./stk.

i figur 5.3 er skitseret afsætningsfunktionen, groms og gromk.

12.000

750

Kr./stk.

Stk./år

250 375
0
0

8.000

4.000

groMS

groMK

Figur 5.3: Afsætningsfunktion samt GROMS og GROMK for XNY.

Af figur 5.3 ses, at den optimale afsætning er på 250 stk./år, og at disse kan afsættes 
til 8.000 kr./stk. Det Db, der herved årligt indtjenes, kan beregnes som arealet mel-
lem groms og gromk:
Db = 1/2 ∙ (12.000 – 4.000) ∙ 250 = 1.000.000 kr./år.
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Alternativt kan Db, da gromk er konstant, beregnes som:
Db = (p - gromk) ∙ Q = (8.000 - 4.000) ∙ 250 = 1.000.000 kr./år.

i figur 5.4 er vist investeringens betalingsbillede, idet hvert års ind- og udbetalinger 
er henført til årets slutning (beløb anført i 1.000 kr.).

1.200

0 1 2 3 4 5 6
År

800

1.000 1.000 1.000 1.000

Udvikling

Salg

Figur 5.4: Investeringens betalingsbillede.

kapitalværdien af udviklingsomkostningerne er ved begyndelsen af det første 
salgsår (år 3):
k2 = -800.000 ∙ 1,25 - 1.200.000 = -2.200.000 kr.

investeringens kapitalværdi ved slutningen af de efterfølgende år:
k3 = -2.200.000 ∙ 1,25 + 1.000.000 = -1.750.000 kr.
k4 = -1.750.000 ∙ 1,25 + 1.000.000 = -1.187.500 kr.
k5 = -1.187.500 ∙ 1,25 + 1.000.000 = -484.375 kr.
k6 = -484.375 ∙ 1,25 + 1.000.000 = 394.531 kr.

i løbet af det 4. salgsår bliver kapitalværdien således lig med 0 kr.

Det tidspunkt, hvor kapitalværdien bliver lig med 0 kr., betegnes den dynamiske 
tilbagebetalingstid.

Bemærk: kapitalværdier kan, jf. ovenstående beregninger, fremad- og tilbagedis-
konteres på samme måde, som ind- og udbetalinger fremad- og tilbagediskonteres.
 

5c investering (intern rente, differensinvestering)
en virksomhed skal anskaffe en maskine, og den kan vælge mellem to alternativer:

Alternativ 1: investering i maskine A:
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Anskaffelsespris = 1 mio. kr., og den forventede nettoindbetalingsannuitet ved 
anvendelse af denne maskine er ansat til 270.000 kr./år.

Alternativ 2: investering i maskine b:
Anskaffelsespris = 1,5 mio. kr., og den forventede nettoindbetalingsannuitet ved 
anvendelse af den-ne maskine er ansat til 390.000 kr./år.

begge maskiner har en forventet levetid på seks år, og virksomheden anvender en 
kalkulationsrentefod på 10 % p.a.

spørgsmål 5.7
Hvad er den interne rente i de to investeringsalternativer?

løsning 5.7
investeringernes betalingsbillede er vist i figur 5.5 og 5.6 (beløb er anført i 1.000 kr.):

0 1 2 3 4 5
År

1.000

270 270 270

6

270 270 270

Figur 5.5: Betalingsbillede for investeringen i maskine A.

0 1 2 3 4 5
År

1.500

390 390 390

6

390 390 390

Figur 5.6: Betalingsbillede for investeringen i maskine B.

Den interne rente, rA, ved investering i maskine A kan beregnes af:
-1 + 0,27 ∙ (1 - (1 + rA)-6)/rA = 0

Heraf fås:
rA = 0,16 % p.a.
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Den interne rente, rb, ved investering i maskine b kan beregnes af:
-1,5 + 0,39 ∙ (1 – (1 + rb)-6)/rb = 0

Heraf fås:
rb = 0,14 % p.a.

spørgsmål 5.8
Hvilken maskine vil du foreslå virksomheden at vælge?

løsning 5.8
Under spørgsmål 5.7 er beregnet, at investeringen i maskine A har den største 
interne rente. Da investeringsbeløbene i de to alternativer er forskellige, så kan val-
get imidlertid ikke træffes ud fra kriteriet om størst intern rente, men skal træffes 
ud fra det grundlæggende kriterium: maksimering af kapitalværdi.

nutidsværdien af de to alternativer er:
nA = -1 + 0,27 ∙ (1 - 1,10-6)/0,10 = 175.920 kr.
nb = -1,5 + 0,39 ∙ (1 - 1,10-6)/0,10 = 198.552 kr.

Da investeringen i maskine b har den største nutidsværdi, så bør virksomheden 
vælge den.

spørgsmål 5.9
Hvad den interne rente i differensinvesteringen ved at gå fra maskine A til maskine b?
kan du ud fra den fundne værdi af den interne rente i differensinvesteringen fore-
slå virksomheden, hvilken maskine den bør vælge?

løsning 5.9
Den interne rente i differensinvesteringen, rdif, kan beregnes af:
-(1.5 - 1) + (0,39 - 0,27) ∙ (1 - (1 + rdif)

-6)/rdif = 0

Heraf fås:
rdif = 0,12 % p.a.
Da rdif er > kalkulationsrentefoden, så er investeringen i maskine b mere fordelagtig 
end investeringen i maskine A, hvilket også fremgår af besvarelsen på spørgsmål 5.8.

5d investering (intern rente, differensinvestering)
en virksomhed har udviklet et nyt produkt. for at producere dette produkt har 
virksomheden behov for at anskaffe et nyt produktionsanlæg. Virksomheden 
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står over for at skulle vælge mellem to alternative produktionsanlæg, A og b. 
investeringsbeløb og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de to produk-
tionsanlæg fremgår af tabel 5.1. 

Investeringsbeløb
Årlige drifts-  

og vedligeholdsomkostninger

Produktionsanlæg A 15 mio. kr. 1.000.000 kr./år

Produktionsanlæg B 18 mio. kr. 500.000 kr./år.

Tabel 5.1: Investeringsbeløb og årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for anlæg A og B.

Ved produktionen af det nye produkt forventer virksomheden årligt at kunne indtjene et 
dækningsbidrag på 5 mio. kr. Dette dækningsbidrag er beregnet ud fra salgspris og forbrug 
af materialer og løn, men de i tabel 5.1 årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 
ikke medtaget ved beregning af dækningsbidraget.

levetiden er for begge alternativer er ansat til 8 år, og scrapværdierne er ansat til 0 
kr. Virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 12 % p.a.

spørgsmål 5.10
Hvad er den interne rente i de to investeringsalternativer?

løsning spørgsmål 5.10
Det årligt indtjente dækningsbidrag efter fradrag af drifts- og vedligeholdsomkost-
ningerne udgør:
DbA = 5 - 1 = 4 mio. kr./år
Dbb = 5 - 0,5 = 4,5 mio. kr./år

De to investeringers betalingsbillede er vist i figur 5.7 og 5.8 (beløb i mio. kr.).
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Figur 5.7: Betalingsbillede for investeringen i produktionsanlæg A.
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Figur 5.8: Betalingsbillede for investeringen i produktionsanlæg B.

for den interne rente, r, i de to investeringer fås da:
Anlæg A: 
0 = - 15 + 4 ∙ (1 - (1 + rA)-8)/rA 
rA = 0,21, dvs. 21 % p.a.

Anlæg b:
0 = - 18 + 4,5 ∙ (1 - (1 + rb)-8)/rb 
r = 0,19, dvs. 19 % p.a.

spørgsmål 5.11
Hvad er den interne rente i differensinvesteringen ved at gå fra alternativ A til 
alternativ b?

løsning spørgsmål 5.11
Differensinvesteringen ved at gå fra investering i maskine A til investering i maskine 
b består i en investering på 18 – 15 = 3 mio. kr. samt en indbetalingsannuitet på 
1.000.000 - 500.000 = 500.000 kr./år., dvs. 0,5 mio. kr./år. betalingsbilledet for 
differensinvesteringen er vist i figur 5.9.
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Figur 5.9: Betalingsbillede for differensinvesteringen fra investering i A til investering i B.

Den interne rente, rdif, i differensinvesteringen kan da beregnes ved løsning af 
ligningen:
0 = -3 + 0,5 ∙ (1 - (1 + rdif)

-8)/rdif
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Heraf fås:
rdif = 0,07 % p.a.

spørgsmål 5.12
Hvilket af de to anlæg vil du anbefale virksomheden at vælge?

løsning spørgsmål 5.12
Da den interne rente i differensinvesteringen ved at gå fra investering i maskine A 
til investering i maskine b er mindre end kalkulationsrentefoden, så bør virksom-
heden foretrække alternativ A.

Alternativt kan spørgsmålet besvares ved at beregne nutidsværdien af de to alter-
nativer:
nA = -15 + 4 ∙ (1 - (1 + 0,12)-8)/0,12 = 4,87 mio. kr.
nb = -18 + 4,5 ∙ (1 - (1 + 0,12)-8)/0,12 = 4,35 mio. kr.

Det ses, at alternativ A har den største nutidsværdi.
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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 forøge 
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, opgaverne i dette afsnit 
omhandler.

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 grænsebetragt-
ning, men her er udvidelsen ikke i mængde, men i tid:

gromk(t) = dtomk(t)/dt

gromk(t) udtrykker således den marginale tilvækst i tomk ved forlængelse af 
levetiden med én tidsenhed.

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
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Da problematikken omkring fastlæggelse af levetiden i litteraturen behandles ud fra 
såvel omkostningsmodeller som investeringsmodeller, så er der således, jf. tabel 6.1, 
seks kategorier, der illustreres i de efterfølgende afsnit.

Omkostningsmodeller Investeringsmodeller

Ingen genanskaffelse Afsnit 6.1.1 Afsnit 6.2.1

Identisk genanskaffelse Afsnit 6.1.2 Afsnit 6.2.2

Ikke-identisk genanskaffelse Afsnit 6.1.3 Afsnit 6.2.3

Tabel 6.1: Indhold i de efterfølgende afsnit.

6.1 omkostningsmodeller til bestemmelse af økonomisk 
levetid
Ved omkostningsmodellerne tages der ikke hensyn til tidspunkterne for, hvornår 
omkostningerne opstår. Det vil sige, at tomk(t) beregnes ved at addere omkostninger, 
der opstår nu, med omkostninger, der f.eks. først opstår om 5 år. Der foretages således 
ingen diskontering. Ved investeringsmodellerne, der behandles i afsnit 6.2, foretages 
derimod en diskontering.
  

6.1.1a Udstyret skal ikke genanskaffes
en virksomhed producerer et produkt, som sælges til 100 kr./stk. for omkostnin-
gerne til fremstilling af produktet er det oplyst, at: 
gromk(t) = 50 + 20 ∙ t (kr./stk.),

hvor tiden, t, er i år. Det forudsættes, at gomk(t) er en kontinuert funktion.

på tidspunkt 0 haves således:
gromk(0) = 50 kr./stk.

efter f.eks. et år er omkostningerne steget til:
gromk(1) = 50 + 20 ∙ 1 = 70 kr./stk.

spørgsmål 6.1
Hvor længe vil det være lønsomt for virksomheden at fortsætte med at producere og 
sælge produktet?
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løsning 6.1
Det er lønsomt at fortsætte produktionen, så længe groms(t) > gromk(t).

Da salgsprisen er konstant, fås:
groms(t) = 100 kr./stk.

Den optimale økonomiske levetid, topt, kan derfor bestemmer af:
100 = 50 + 20 ∙ topt

Heraf fås:
topt = 2,5 år

Det er således lønsomt at fortsætte produktionen i 2,5 år.

situationen er illustreret grafisk i figur 6.1.

100

50

2,5

Kr./stk.

t(år)

groMS(t)

groMK(t)

Figur 6.1: Skitse af GROMS(t) og GROMK(t)

6.1.2a genanskaffelse med et identisk udstyr
en virksomhed har netop anskaffet en maskine. maskinens anskaffelsespris var 
800.000 kr., og dette antages også at være maskinens salgspris på nuværende 
tidspunkt. Det antages yderligere, at maskinens salgspris hvert år falder med 20 
%. Det årlige rentetab ved at have kapital bundet i maskinen er ansat til 10 % af 
den salgsværdi, maskinen har ved årets begyndelse. De årlige omkostninger til 
drift og vedligehold fremgår af tabel 6.2.

År 1 2 3 4 5 6 7

Drifts og vedligehold 20 40 70 110 150 200 250

Tabel 6.2: Omkostninger til drift og vedligehold (beløb i 1.000 kr.)
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spørgsmål 6.2
i hvilket år vil det være lønsomt at udskifte maskinen med en identisk maskine?

løsning 6.2
Det er lønsomt at udskifte maskinen på det tidspunkt, hvor de gennemsnitlige 
omkostninger over tiden har minimum.

i tabel 6.3 er for en årrække anført salgsværdien af maskinen samt de årlige 
omkostninger.

År 1 2 3 4 5 6 7 8

Salgsværdi 
(primo året) 800 640 512 410 328 262 210 168

Værditab 160 128 102 82 66 52 42

rentetab 80 64 51 41 33 26 21 17

Drift og vedligehold 20 40 70 110 150 200 250

Samlede årlige 
omkostninger, 
groMK(t) 

260 232 223 233 249 278 313

∑årlige omkostninger 
over tiden, ToMK(t) 260 492 715 948 1.197 1.475 1.788

gennemsnitlige årlige 
omkostninger over 
tiden, Tg(t)

260 246 238 237 239 246 255

Tabel 6.3: Salgsværdi af maskine samt årlige omkostninger (beløb i 1.000 kr.).

Af sidste række i tabel 6.3 ses det, at de gennemsnitlige årlige omkostninger over 
tiden har minimum i maskinens 4. år, hvorfor det er lønsomt at udskifte maskinen 
på det tidspunkt.

De årlige omkostninger ved at beholde maskinen og producere på denne betegnes 
gromk(t). omkostningerne i den sidste række i tabel 6.3 kan betegnes tg(t).

når den parameter, der ændres, er produktionens størrelse (Q), så gælder det, at 
tg(Q) har minimum, hvor gromk(Q) skærer tg(Q). Her er tiden, t, den parameter, 
der ændres, og det gælder tilsvarende her, at tg(t) har minimum, hvor gromk(t) 
skærer (overstiger) tg(t). sammenholdes 3. sidste og sidste række i tabel 6.3, ses 
dette da også at være tilfældet i maskinens 4. år.
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6.1.3a genanskaffelse med et ikke-identisk udstyr
en virksomhed anvender en maskine, som den overvejer på et tidspunkt at udskifte 
med en ikke identisk maskine. Den nye maskine skal leases for 250.000 kr./år, og 
dette beløb dækker også drift og vedligehold af den nye maskine.

for at reducere regnearbejdet antages det, at den nuværende maskine har den 
samme omkostningsstruktur, som beskrevet i tabel 6.3 i afsnit 6.1.2a.

spørgsmål 6.3
Hvilken alder skal den nuværende maskine have, før det er lønsomt at udskifte den 
med den nye ikke-identiske maskine?

løsning 6.3
Det er lønsomt at udskifte maskinen på det tidspunkt, hvor grænseomkostningerne 
over tiden for den nuværende maskine overstiger de laveste gennemsnitsomkost-
ninger over tiden for den nye maskine.

Da leasingafgiften på den nye maskine er konstant på 250.000 kr./år, så er dette 
beløb lig med gennemsnitsomkostningerne over tiden og dermed også lig med 
minimum for disse.

Af tabel 6.3 i afsnit 6.1.2a ses, at gromk(t) for den nuværende maskine overstiger 
250.000 kr./år i år 7, hvor det så er optimalt at udskifte maskinen.

6.1.3b genanskaffelse med et ikke-identisk udstyr
en virksomhed anvender i sin produktion en maskine. maskinen er så gammel, at 
dens salgsværdi er 0 kr. omkostningerne til drift og vedligehold er anført i tabel 6.4, 
idet tidspunkt 0 svarer til det nuværende tidspunkt.

År 1 2 3 4 5

Drift og vedligehold 180 200 240 260 280

Tabel 6.4: Omkostningerne til drift og vedligehold på den nuværende maskine (beløb i 1.000 kr.).

Virksomheden har besluttet, at når den nuværende maskine skal udskiftes, så 
skal den erstattes med en ny type maskine, der er kommet på markedet. Den 
nye maskine har en anskaffelsespris på 800.000 kr., og det antages, at maski-
nens salgspris hvert år falder med 20 %. Det årlige rentetab ved at have kapital 
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bundet i maskinen er ansat til 10 % af den salgsværdi, maskinen har ved årets 
begyndelse. De årlige omkostninger til drift og vedligehold fremgår af tabel 6.5.

År 1 2 3 4 5 6 7

Drifts og vedligehold 20 40 70 110 150 200 250

Tabel 6.5: Omkostninger til drift og vedligehold for den nye maskine (beløb i 1.000 kr.)

spørgsmål 6.4
Hvornår bør virksomheden udskifte den nuværende maskine med den nye?

løsning 6.4
Virksomheden bør udskifte maskinen, når dennes grænseomkostning overstiger de 
laveste årlige gennemsnitsomkostninger for den nye maskine.

Da den nuværende maskines salgspris er ansat til 0 kr., så er der hverken værditab 
eller rentetab ved at benytte den nuværende maskine. grænseomkostninger for 
denne maskine er derfor alene de omkostninger til drift og vedligehold, der er anført 
i tabel 6.4.

i tabel 6.6 er anført de talværdier, der ligger til grund for beregning af de gennem-
snitlige årlige omkostninger over tiden for den nye maskine (sidste række i tabellen).

År 1 2 3 4 5 6 7 8

Salgsværdi 
(primo året)

800 640 512 410 328 262 210 168

Værditab 160 128 102 82 66 52 42

rentetab 80 64 51 41 33 26 21 17

Drift og vedligehold 20 40 70 110 150 200 250

Samlede årlige omkost-
ninger, groMK(t)

260 232 223 233 249 278 313

∑årlige omkostninger 
over tiden, ToMK(t)

260 492 715 948 1.197 1.475 1.788

gns. årlige omkostninger 
over tiden, Tg(t)

260 246 238 237 239 246 255

Tabel 6.6: Den nye maskines salgsværdi samt de årlige omkostninger (beløb i 1.000 kr.).
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Det fremgår af 6.6, at de laveste gennemsnitlige årlige omkostninger ved den nye 
maskine opnås, hvis denne beholdes i 4 år, og de er da 237.000 kr./år. Den nuvæ-
rende maskine bør således udskiftes, når grænseomkostningerne på denne over-
stiger 237.000 kr., hvilket af tabel 6.4 ses at være tilfældet i det 3. år fra nu af.

ps.: traditionelt sondres der, som her i afsnit 6.1.2 og 6.1.3, mellem udskiftning til 
identisk og til ikke-identisk udstyr. Der er imidlertid ingen grund til at operere med 
denne sondring, idet det generelt gælder, at
 
 udskiftning bør foretages på det tidspunkt, hvor grænseomkostningen på den   
 nuværende maskine overstiger den minimale gennemsnitsomkostning på den   
 maskine, der skal udskiftes til. 

om den maskine, der skal udskiftes til, så er identisk med den nuværende maskine 
eller ej, det er helt uden betydning.

6.2 investeringsmodeller til bestemmelse af økonomisk 
levetid
Ved investeringsmodellerne tages der hensyn til tidspunkterne for, hvornår ind- og 
udbetalingerne finder sted. Hvor der ved omkostningsmodellerne beregnes en total-
omkostning, tomk(t), så beregnes der ved investeringsmodellerne en kapitalværdi, 
kt, dvs. at beløbene diskonteres.

Ved omkostningsmodellerne beskriver grænseomkostningen, gromk(t), 
meromkostningen ved en marginal forøgelse af levetiden. Ved investerings-
modellerne beskriver grænseudbetalingen, grUD(t), analogt merudbetalin-
gerne ved en marginal forøgelse af levetiden. grUD(t) kan beskrives ved:
grUD(t) = D(t) - ds(t)/dt + i ∙ s(t)
hvor
D(t) = drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på tidspunkt t.
ds(t)/dt = ændring i salgspris (oftest = værditab)
s(t) = salgsprisen på tidspunkt t.
i = renten

grænseudbetalingen udtrykkes, hvor meget udbetalingerne forøges, hvis levetiden 
marginalt forøges med én tidsenhed.



118

KAPITEl 6: ØKoNoMISK lEVETID

6.2.1a Udstyret skal ikke genanskaffes
en virksomhed producerer på en maskine et produkt, der sælges til 40 kr./stk. 
produktionstiden er 5 minutter pr. stk., og der produceres i 7 timer pr. dag i 250 
dage om året. maskinen betjenes af en medarbejder, og lønudgiften til denne udgør 
150 kr. pr. time. materialeomkostningerne udgør 10 kr./stk. maskinen er specielt 
udviklet til denne produktion, og det vurderes, at dens salgsværdi derfor er 0 kr. 
omkostningerne til drift og vedligehold af maskinen udgør i dag 100 kr. pr. time, 
men på grund af maskinens alder forventes disse omkostninger fremover at være 
stigende. Det antages således lidt forenklet, at omkostningerne over tiden vil være 
lineært stigende med 20 kr. pr. time om året. Da omkostningerne ved starten af det 
første år udgør 100 kr. pr. time, så forventes de altså om f.eks. et år lineært at være 
steget til 120 kr. pr. time og om f.eks. 11/2 år at være oppe på 130 kr. pr. time.

spørgsmål 6.5
Hvor længe vil du fortsætte med at producere på denne maskine?

løsning 6.5
produktionen bør fortsætte, så længe grænseindbetalingerne er større end grænse-
udbetalingerne.

i det efterfølgende anvendes dimensionen kr./år for de to grænsebetalinger.

Der produceres 60/5 ∙ 7 = 84 stk./dag. Heraf fås:
grænseindbetaling = 40 ∙ 84 ∙ 250 = 840.000 kr./år

for de variable løn- og materialeomkostninger (udbetalingerne) fås:

lønomkostning: 150 ∙ 7 = 1.050 kr./dag
materialeomkostning: 10 ∙ 84 =     840 kr./dag
i alt: 1.890 kr./dag

Dette svarer til 250 ∙ 1.890 = 472.500 kr./år.
Hertil kommer omkostningerne til drift og vedligehold, D(t). Disse udgør i starten:
D(0) = 100 ∙ 7 ∙ 250 = 175.000 kr./år

på et år stiger disse omkostninger lineært med:
20 ∙ 7 ∙ 250 = 35.000 kr./år

Heraf fås:
D(t) = 175.000 + 35.000 ∙ t
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for den samlede grænseudbetaling over tiden haves således:
grUD(t) = 472.500 + 175.000 + 35.000 ∙ t = 647.500 + 35.000 ∙ t kr./år,

Den økonomisk optimale levetid, topt, kan nu findes af:
840.000 = 647.500 + 35.000 ∙ topt

hvoraf fås:
topt =5,5 år.

produktionen bør således fortsættes i 5-6 år.

6.2.2a genanskaffelse med et identisk udstyr
en virksomhed har netop anskaffet en maskine, der kostede 250.000 kr. maskinens 
forventede salgsværdi i de efterfølgende 5 år er anført i tabel 6.7. 

År 1 2 3 4 5 6

Salgsværdi (primo året) 250 180 130 90 60 40

Drift og vedligehold 15 22 30 51 94 146

Tabel 6.7: Maskinens salgsværdi samt de årlige omkostninger til drift og vedligehold (beløb i 
1.000 kr.)

Det antages, at når maskinen skal udskiftes, så vil den blive genanskaffet med en 
identisk maskine. Virksomheden anvender en kalkulationsrente på 10 % p.a. De 
årlige beløb henføres til årenes slutning, før der foretages diskonteringer. 

spørgsmål 6.6
Hvornår bør virksomheden udskifte maskinen med en identisk maskine?

løsning 6.6
Virksomheden bør udskifte maskinen, når udbetalingsannuiteten over tiden bliver 
lavest mulig.

talværdierne til udregning af udbetalingsannuiteten, a, er anført i tabel 6.8. bereg-
ningerne er for hvert år udført på følgende måde:

Værditab år n = [salgsværdi år (n + 1)] - [salgsværdi år n]
rentetab år n = 0,10 ∙ [salgsværdi år n]
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grænseudbetaling år n = Værditab + rentetab + omkostninger til drift og vedligehold 
(alle for år n)
nutidsværdi år n = ∑ n

1 grænseudbetaling ∙i/(1-(1+i)n) (annuitetsformlen)
Annuitet år n = nutidsværdi ∙ [i/(1 – (1 + i)-n] (omskrivning af nutidsværdi til en 
annuitet)

År 1 2 3 4 5 6 7

Salgsværdi 
(primo året)

250 180 130 90 60 40 20

Værditab 70 50 40 30 20 20

rentetab 25 18 13 9 6 4

Drift og 
vedligehold

15 22 30 51 94 146

grænseudbetaling, 
grUD(n) 

110 90 83 90 120 170

Nutidsværdi 100 174 236 297 372 468

Annuitet, a(n) 110 100 95 94 98 107

Tabel 6.8: Talværdierne til beregning af udbetalingsannuiteten (beløb i 1.000 kr.)

Det fremgår af tabel 6.8, at annuiteten bliver lavest i år 4, hvorfor maskinen bør 
udskiftes, når den er 4 år.

Det gælder i øvrigt, at:
grUD(n) = a(n), hvor a(n) har minimum.

Af tabel 6.8 ses da også, at grUD(n) > a(n) efter det 4. år. 

Den principielle sammenhæng mellem grUD(t) og amin er skitseret i figur 6.2, 
grUD(t) her er indtegnet som en kontinuert funktion.
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topt

Kr./t

t

grUD(t)

amin

Figur 6.2: Den principielle sammenhæng mellem GRUD(t) og amin.

6.2.3a genanskaffelse med et ikke-identisk udstyr
en virksomhed har netop indkøbt en standardmaskine til 16 mio. kr. maskinens 
salgsværdi antages at være lineært faldende over de næste 8 år, hvorefter salgsvær-
dien forventes at være 0 kr. omkostningerne til drift af maskinen udgør 500.000 
kr./år. omkostningerne vedligehold, V(t), er lineært stigende som funktion af tiden, 
og de antages at kunne beskrives ved følgende funktion:
V(t) = a + b ∙ t 

hvor:
a = 1 mio. kr.
b = 0,5 mio. kr./år
t = tiden i år

Virksomheden har besluttet, at når denne maskine på et tidspunkt skal udskiftes, 
så vil virksomheden ikke købe den nye maskine, men i stedet for lease den. Den 
nye maskine kan leases for 5,5 mio. kr./år, og i denne leasingafgift er inkluderet 
omkostningerne til vedligehold af maskinen. omkostningerne til drift antages at 
være de samme på den nuværende og den leasede maskine.

Virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 10 % p.a.

spørgsmål 6.7
Hvornår bør virksomheden sælge den netop indkøbte maskine og gå over til at lease 
en ny maskine?
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løsning 6.7
leasingafgiften på den nye maskine er konstant over tiden. leasingafgiften svarer 
hermed til den minimale udbetalingsannuitet for den nye maskine. Den nuværende 
maskine bør derfor udskiftes, når grænseudbetalingen på denne bliver lige så stor 
som leasingafgiften på den nye maskine. 

Da den nuværende og den nye maskine har de samme omkostninger til drift, så kan 
der ved beregning af udskiftningstidspunktet ses bort fra disse omkostninger. 

salgsværdien, s(t), for den nuværende maskine falder lineært over 8 år fra 16 mio. 
kr. til 0 kr. salgsværdien kan derfor beskrives ved:
s(t) = 16 - 2 ∙ t for 0 ≤ t ≤ 8 år

grænseudbetalingen, grUD(t), er:
grUD(t) = D(t) - ds(t)/dt + i ∙ s(t)

Ud fra de anførte oplysninger fås da:
grUD(t) = (1 + 0,5 ∙ t) + 2 + 0,10 ∙ (16 - 2 ∙ t) = 4,6 + 0,3 ∙ t 

optimalt udskiftningstidspunkt findes, hvor grUD(t) bliver lig med leasingafgiften:
4,6 + 0,3 ∙ t = 5,5

Heraf fås for det optimale udskiftningstidspunkt, topt:
topt = 3 år.

løsningen er skitseret i figur 6.3.

5,5

4,6

topt=3

Mio. kr./år

t(år)

grUDgl(t)

leasingafgift

Figur 6.3: Skitse af, at topt findes, hvor GRUDgl(t) = leasingafgiften.
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6.2.3b genanskaffelse med et ikke-identisk udstyr
en virksomhed anvender i sin produktion en maskine, der i dag har en salgsværdi 
på 300.000 kr., og denne salgsværdi forventes at falde lineært over tiden, så den 
om 3 år er 0 kr. Udbetalingerne til drift og vedligehold, D(t), antages at være lineært 
stigende med tiden:
D(t) = 100.000 + 50.000 ∙ t (kr./år)

når den nuværende maskine skal udskiftes, vil den blive erstattet af en ny 
maskine, der koster 1 mio. kr. salgsværdien for denne maskine forventes at 
være lineært faldende over 5 år, hvorefter salgsværdien er 0 kr. senest på det 
tidspunkt vil produktionen på maskinen ophøre. 

Den nye maskine koster 1 mio. kr., og de årlige udbetalinger til drift og vedligehold 
på maskinen antages at være konstante gennem levetiden og at udgøre 50.000 kr./
år. Der kan maksimalt producere i 5 år på den nye maskine.

Virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 10 % p.a.

spørgsmål 6.8
Hvornår bør virksomheden udskifte den nuværende maskine med den nye?

løsning 6.8
Virksomheden bør udskifte, når grænseudbetalingen, grUDgl(t), bliver lig med den 
minimale udbetalingsannuitet for den nye maskine.

for den gamle maskine gælder:
D(t) = 100.000 + 50.000 ∙ t (kr./år)

Ændring i salgspris = ds(t)/dt = -100.000 kr./år

salgspris = s(t) = 300.000 - 100.000 ∙ t kr./år

Heraf fås:
grUDgl = D(t) - ds(t)/dt + i ∙ s(t) = 100.000 + 50.000 ∙ t + 100.000 + (300.000 - 
100.000 ∙ t) ∙ 0,10

grUDgl = 230.000 + 40.000 ∙ t (kr./år)
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Den minimale udbetalingsannuitet opnås for den nye maskine, hvis der produceres 
på den i 5 år. for udbetalingsannuiteten, any, fås da:
any = 1.000.000 ∙ 0,1/(1 - 1,10-5) + 50.000 = 263.797 + 50.000 = 313.797 kr./år

sættes grUDgl(t) = any, fås:
230.000 + 40.000 ∙ t = 313.797

Heraf fås:
t = (313.797 - 230.000)/40.000 = 2,1 år

Virksomheden bør således, som det også er skitseret i figur 6.4, om godt 2 år 
udskifte den gamle maskine med den nye.

313.797

topt=2,1

Kr./år

t(år)

grUDgl(t)

any

230.000

Figur 6.4: Skitse af, at topt findes, hvor GRUDgl(t) skærer den minimale any.

6.2.3c genanskaffelse med et ikke-identisk udstyr
en virksomhed anvender i sin produktion en maskine, der nu har en salgsværdi på 
1.500.000 kr., og denne værdi antages at falde lineært over de næste 5 år, så salgs-
værdien om 5 år vil være 0 kr. på det tidspunkt skal der udføres en meget omfat-
tende hovedreparation på maskinen, så virksomheden har besluttet, at maskinen 
senest skal sælges om 5 år. når maskinen sælges, vil virksomheden i stedet for lease 
en ny maskine. leasingudgiften udgør 535.000 kr./år, og dette inkluderer vedlige-
hold af maskinen. Virksomheden skal dog selv dække driftsomkostningerne, der vil 
udgøre 100.000 kr./år.

omkostningerne til drift og vedligehold af den nuværende maskine udgør 200.000 
kr./år. Virksomheden anvender en kalkulationsrentefod på 15% p.a.
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spørgsmål 6.9
Hvornår bør virksomheden sælge maskinen og i stedet for lease en ny maskine?

løsning 6.9
grænseudbetalingen, grUD(t), er:
grUD(t) = D(t) - ds(t)/dt + i ∙ s(t)

Ud fra de anførte oplysninger fås:
grUD(t) = 200.000 + 300.000 + 0,15 ∙ (1.500.000 - 300.000 ∙ t) = 725.000 - 45.000 ∙ t

grænseudbetalingen ved leasing vil være:
grUDleasing(t) = 535.000 + 100.000 = 635.000 kr./år.

tidspunktet, hvor de to grænseudbetalinger skærer hinanden, kan bestemmes af:
725.000 - 45.000 ∙ topt = 635.000, hvoraf fås:
topt = 2 år 

Dette er imidlertid ikke det optimale udskiftningspunkt, idet grænseudbetalingerne 
ved den nuværende maskine de to første år er større end grænseudbetalingerne ved 
leasing. De efterfølgende tre år er de omvendt mindre end grænseudbetalingerne 
ved leasing.

Det vil derfor være optimalt enten at udskifte straks eller at vente 5 år. Valget mel-
lem disse to muligheder kan træffes ved at sammenligne udbetalingsannuiteten for 
maskine over de 5 år med grænseudbetalingen ved leasing.

a = 1.500.000 ∙ [0,15/(1 – 1,15-5)] + 200.000 = 447.473 + 200.000 = 647.473 kr./år.

Da a er lidt større end grUDleasing(t), så vil det principielt være bedst straks at sælge 
maskinen og gå over til leasing. men forskellen mellem at sælge maskinen nu eller 
først at gøre det om 5 år er ikke særlig stor.

Alternativt kan valget mellem udskiftning straks eller udskiftning om 5 år træffes 
ved beregning af kapitalværdierne for de to alternativer. Da a > grUD(t), så vil kapi-
talværdien af udbetalingerne ved at beholde maskinen i 5 år altså også være større 
end kapitalværdien af udbetalingerne ved straks at gå over til leasing.

problemstillingen er illustreret i figur 6.5.
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Figur 6.5: Skitse af GRUD for den nuværende maskine og GRUD for den leasede maskine.

Det ses af figur 6.5, at omkostningerne ved den nuværende maskine i intervallet 
0 ≤ t ≤ 2 år er større end omkostningerne ved den leasede maskine. Det vil derfor 
ikke kunne være optimalt at udskifte efter to år. Udskiftning her fører ikke til et 
minimum for omkostningerne, men til et maksimum. Det vil således være optimalt 
enten at udskifte straks (år 0) eller at udskifte om 5 år. Hvis det tilbagediskonterede 
omkostningsareal for 0 ≤ t ≤ 2 år er mindre end det tilbagediskonterede omkost-
ningsareal for 2 ≤ t ≤ 5 år, så bør der først udskiftes efter 5 år. Hvis det modsatte er 
tilfældet, så bør der straks udskiftes.

bemærk ligheden med problemstillingen groms = gromk, hvor skæringspunk-
tet mellem de to funktioner kun er et muligt optimum, hvis gromk til venstre er ≤ 
groms.

ps.: traditionelt sondres der, som her i afsnit 6.2.2 og 6.2.3, mellem udskiftning til 
identisk og til ikke-identisk udstyr. som anført ved slutningen af afsnit 6.1, så er 
der ingen grund til at operere med denne sondring, idet det generelt gælder, at
 
 udskiftning bør foretages på det tidspunkt, hvor grænseudbetalingen på den 
 nuværende maskine overstiger den minimale udbetalingsannuitet på den  
 maskine, der skal udskiftes til. 

om den maskine, der skal udskiftes til, så er identisk med den nuværende maskine 
eller ej, det er helt uden betydning.
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6.3 Analogier mellem omkostnings- og investeringsbegreberne
problemstillingen omkring fastlæggelse af økonomisk levetid er i afsnit 6.1 
behandlet ud fra omkostningsmodeller og i afsnit 6.2 ud fra investeringsmodeller. 
i det efterfølgende skema er skitseret nogle analogier mellem begreberne i de to 
typer af modeller.

Omkostningsbegreber Investeringsbegreber

Totalbegreber:

Totalomkostning Kapitalværdi af udbetalinger

Totalomsætning Kapitalværdi af indbetalinger

overskud/gevinst Kapitalværdi og Nutidsværdi

Gennemsnitsbegreber:

gennemsnitsomkostning, Tg Udbetalingsannuitet, a

gennemsnitligt DB Netto indbetalingsannuitet

Grænsebegreber:

grænseomkostning, groMK grænseudbetaling, grUD

grænseomsætning, groMS grænseindbetaling, grIND

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


