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FORLØBSBESKRIVELSE  
 
 

Titel på forløb: 
Uddannelsessted: Tønder Blå Gymnasium Undervisningstimer i klokketimer: 30 timer 
Uddannelse: HHX Verdensmål: 7 + 11 +13 
Fag: Virksomhedsøkonomi og International 
Økonomi 

Forløbsnummer: toha_SO&VØ&IØ_B_088 

Niveau: Hele 1. årgang på HHX Underviser: Tom Gerlach, Brian Sloth , Paul 
Jacob Meyer og Mario Frank Baduin 

 
INDHOLDSBESKRIVELSE 
Eleverne laver en CSR/inflations analyse af Salling Group. Salling Group anvender verdensmålene 
7, 11 og 13. Det er meningen at de selv skal sætte sig ind i CSR analyse, hvor relevante modeller 
skal anvendes. Fra faget IØ bruger de kendt stof. Eleverne arbejder i grupper, hvor de laver en 
rapport. Rapporten skal øve eleverne i rapportskrivning til den senere SOP. 
 

INDHOLD 

Beskrivelse 
I dette SO skal I arbejde med forskellige aspekter, der vedrører bæredygtighed og hvordan samfundet 
er nødt til at forholde sig til eksterne faktorer, når virksomheder skal blive mere bæredygtige ved 
blandt andet at omstille til velvarende energi. I skal bl.a. undersøge hvilke konsekvenser krigen i 
Ukraine har på prisen for især dagligvarer, råvarer og fossile brændstoffer som gas og olie. 
 
Bæredygtighedsprojektet er tværfagligt med bidrag fra international- og virksomhedsøkonomi. 
I Virksomhedsøkonomi skal I blandt andet inddrage viden fra områderne om virksomhedens økonomi 
og CSR. 
I International økonomi skal I blandt andet inddrage viden fra områderne prisdannelse og inflation? 
 

Produkt 
• Med udgangspunkt i udleveret materiale skal I arbejde med nedenstående opgaveformulering, 

der skal besvares skriftligt som en mini-rapport udarbejdet i grupper.  
• Rapporten skal have et omfang på mellem 12.000-19.000 anslag (mellem 5 og 8 sider 

eksklusive forside, indholdsfortegnelse, indledning, bilag samt billeder og figurer). En 
standardside er ca. 2400 anslag. 
 

 
Rapporten afleveres samlet på Studie+. Gruppeafleveringen bedømmes med karakter og karakteren 
indgår i årskarakteren i begge fag. Grupperne laves af jer og tilrettes evt. af ens lærer. Der er 4 elever 
i hver gruppe (evt. 3 eller 5 hvis det ikke går op) 
 
I bedømmelsen lægges der vægt på at besvarelsen er udført med fagenes terminologi og samspil.  
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Opgaveformulering 
1) Gør rede for hvordan konflikten i Ukraine påvirker priserne i Danmark og den grønne omstilling 

i Danmark. 
 

2) Foretag en analyse af Salling Groups bæredygtighed/CSR/ESG ved hjælp af Ashridges model og 
FN’s verdensmål. Analyser prisudviklingen siden invasionen 24. februar på 5 udvalgte 
dagligvarer som indgår i Sallings Groups sortiment. 
 

3) På baggrund af analysen vurderes hvordan Salling Group kan forbedre deres bæredygtighed 
(CSR) generelt og hvordan Danmark gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer som fx russisk 
gas.  
 

Inddrag i jeres besvarelse nedenstående kilder, men derudover også egne kilder! 
 

 

FAGLIGE MÅL 
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