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Hvorfor har vi udviklet dette fag?

 Fordi der – i teori og i praksis – har været enorm fokus på 

anvendelsen af data (small and big-data) og fact-based

decisions og dermed på ’business analytics’!

 Fordi begrebet ‘den moderne dynamiske performance analyse 

(KPI’er)’ – er vigtig i relation til beslutninger (‘økonomistyringen’ 

og LOG)!

 Fordi ‘skills’ og job-beskrivelser viser at de ‘analytiske evner’ står 

højst på dagsordenen for virksomheden! 

 Fordi diverse (store) undersøgelser foretaget af konsulentfirmaer 

som, McKinsey, Gartner, PWC m.fl., peger på ‘business analytics’

(og BI) som helt afgørende fremover for både private og offentl. 

virksomheder!
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Formål!

 Formålet er:

 At give jer kompetencer til at løse komplicerede ‘kvantitative’ 

problemstillinger inden for ’business analytics’ området, bl.a. i form af 

afprøvning af statistiske og System Dynamiske (SD) sammenhænge af 

forskellige KPI’er (både de finansielle og de ikke-finansielle KPI’er). Dette 

gøres ved at anvende data set sammen med:

 Statistiske - og simuleringsmæssige værktøjer via SAS Pro JMP og @Risk,

 Se problemstillingen over tiden via System Dynamik og Vensim software, 

 Balanced Scorecard modellen som udgangspunkt da denne efterhånden 

er en af de mest gennemarbejdede og foretrukne modeller der anvendes. 

 Det betyder dog ikke, at det kvalitative ikke er vigtigt – det er det absolut - bl.a. i 
forbindelse med kommunikation og fortolkning af resultaterne!

 Faget er et 10 ECTS fag – hvor den 4-timers eksamen plejer at ligge i december måned!



Kombination af forskellige – ofte tidligere 

adskilte - fagområder!

Denne kombination er hvad i dag kaldet ‘business analytics’ eller ‘data-driven 

modellering og beslutninger’!



Stream A i faget!

Hovedtemaer: 

 Holistiske modeller indenfor performance, f.eks. som her Balanced

Scorecard, men der findes mange andre! 

 Valg og mapping af KPI’er, dvs. årsag-virkning mellem forskellige 
performance perspektiver og måltal!

 Kombination af BSC og andre modeller, f.eks. (TD)ABC modellen!

 Rentabilitetsmodeller (profitabilitet) – Ex-post vs. Ex-ante modeller!

 Budget simulation – og usikkerhedens betydning i planlægningen!

Dia

s 5



Eksempler på teknikker i Stream A!
Eksempel på en diskriminant-analyse (3 grupper af KPI’er) fra SAS JMP og et output fra en stokastisk 
simuleringsmodel (@Risk) baseret på Activity-based Costing – hvor man får en masse relevant information 
(f.eks. std. Afv. Min og max ) – ikke blot et single output-tal som ved en deterministisk traditionel model!
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Stream B i faget!

Dia

s 7



Eksempler på teknikker i Stream B!
Dette er et eksempel på hvordan en konkret BSC model ser ud i Vensim software – hvor der er taget 
højde for hastighed og feedback (modsat en model i Excel). Til højre vises profitten over en periode på 
5 år baseret på output af modellen! 
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Tak - fordi I tog jer tid til at kikke vores slides igennem!

 Afsluttende bemærkninger:

 Som det nok er fremgået af de første 8 slides, adskiller dette valgfag sig væsentlig fra andre 
valgfag, ved at vi kommer helt ned I materien for at kunne bygge vores forskellige modeller!

 Der tales I dag meget om ‘big-data’, ‘statistic/machine learning’ – og ‘fact-based decisions over 
time’, - her gives et første indtryk af disse buzz-words – ved at vi anvender simple modeller og 
fortolkninger!

 Vi inddrager også en del af hvad der ofte kaldes de ‘moderne  økonomistyringsværktøjer’ som 
lean, ABC, m. fl., samt modeller fra supply-chain management - men i dette fag lægges vægt på 
at vi får et konkret indhold med data, at forhold os til!

 Vi bliver tit spurgt om faget kræver meget statistisk viden og teori – til det kan vi svare ‘nej’ – men 
faget forudsætter at man synes at det er interessant at anvende disse teknikker. Hvis man ikke har 
interesse i disse ting – skal man IKKE vælge dette valgfag!

 Skulle der være spørgsmål – er du velkommen til at skrive en mail til os – vores mail-adresse står for 
første slide!


