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Om det formelle
Kursusbeskrivelsen er vigtig – check https://kursuskatalog.au.dk/da/course/109969/Bachelorprojekt

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/109969/Bachelorprojekt


Det generelle

• Et godt problem, en skarp problemformulering, et fornuftigt teori-valg og 
en god analyse er komponenterne i en god bachelor-opgave!

• For HA(jur)-studerende er der et ekstra krav om tværfaglighed!



Den erhvervsøkonomiske faglighed
• Organisationsadfærd
• Samfundsøkonomi – både mikro og 

makro
• Eksternt årsregnskab
• Finansiering
• Marketing
• Industriøkonomi
• Statistik og Erhvervsøkonomisk 

metode
• Logistik og økonomistyring

Mit bidrag:
• Eksempler på HA(jur) projekter, hvor jeg har været økonomisk vejleder
• Overordnede temaer har været industriøkonomi og erhvervsøkonomisk metode
• Et stort tema i vejledningsprocessen har været adgang til relevant information/data



Det ”mindre-gode” eksempel
… skrive bachelor projekt omkring patent på Covid-19 vaccinen, hvor vi tænker fagområdet 

inden for EU-retten, konkurrenceretten og industriøkonomi passer godt ind. Vores interesse 

ligger i at undersøge, hvordan en eventuel patent på corona vaccinen kan påvirke 

konkurrencen mellem virksomhederne, og om det overhovedet er muligt at få patent på 

Covid-19 vaccinen under en pandemi.

• Patenter er et godt tema
• Industriøkonomi er et relevant økonomisk område

• Hvad er problemet?
• Hvordan kan det undersøges?
• Er det muligt at gennemføre inden for rammerne?



De gode eksempler
Oplæg:

Flere opgaver inden industriøkonomi: Misbrug af 

dominerende stilling, predatory pricing mm

Faktiske projekter:

- Analyser af konkrete afgørelse (både nationalt og EU) 



De gode eksempler
Oplæg:

Jeg skriver stadig om muligheden for at opnå momsfradrag i 

holdingselskaber.

Faktisk projekt:

Juridisk del uforandret, og klart den dominerende del af projektet!

Økonomisk del ændret radikalt med fokus case-baserede analyser af 

konkrete virksomheder.



De gode eksempler
Oplæg:
Bachelorafhandlingen er en tværfaglig afhandling mellem arbejdsret og statistik. Den vil have til formål at 

undersøge lønmodtagernes valg af og muligheder for at blive medlem af en fagorganisation i XXX-

branchen.

Faktisk projekt:
Juridisk del uforandret, men med klare præciseringer.

Økonomisk del ændret radikalt med fokus på en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt 

ansatte hhv. med og uden overenskomst.

Den økonomiske analyse analyserede forskelle i løn og ansættelsesforhold med fokus på om der 

var en gevinst ved at være overenskomstansat.



De gode eksempler
Oplæg:

Opgaven har til formål at lave en retlig analyse af planlægning af landvindmøller med særligt fokus på, hvordan der 

sikres tilstrækkelig plads til dem herunder en diskussion af ekspropriation, frivilligt opkøb samt salgsoptionsordningen 

efter VE-loven. Hertil suppleres med en makroøkonomisk analyse af vindmølleprojekter og dets branche, hvortil der i 

forlængelse laves en (samlet) komparativ analyse af to kommuner og deres projekter i lyset af, hvor det vil være 

mest fordelagtigt at planlægge opsætning af landvindmøller.

Faktisk projekt:

Juridisk del uforandret

Økonomisk del ændret radikalt med fokus på de driftsøkonomiske aspekter af landvindmøller – altså fokus på 

rentabilitet!



Er der en fællesnævner for de gode projekter?
• Det gode ide er ikke en overskrift i en lærebog – start med at finde nogle emner, som du synes er interessante!

• Problemformulering – og afgrænsning – er meget vigtig del af at skrive et bachelorprojekt!

• Pas på med at definere projekter, der er skal besvares med JA/NEJ – det er meget bedre at starte med ”Formålet 

med opgaven er at analysere …”

• Pas på med at opdele den erhvervsjuridiske og den erhvervsøkonomiske del af opgaven for meget!

De gode projekter, som jeg har været økonomisk vejleder på

- Har været forankret i et interessant og relevant problem

- Har været inspireret af et eller flere forelæsningstemaer

- Har været knivskarpt formuleret – og der er ikke nødvendigvis meget tilbage af det oprindelige oplæg

- Har været opbygget fornuftigt med en god sammenhæng mellem problemformulering, teorivalg og analyse

- … og selvfølgelig været krydret med hårdt arbejde!



Spørgsmål/kommentarer?

Denne præsentation:

Mogens Dilling-Hansen
B2, bygning B (2621, B2)
Mail: dilling@econ.au.dk
Phone: 8716 6912

mailto:dilling@econ.au.dk
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