
Gruppeoppgave uke 15  
Analysere plattformers forretningsmodell og verdikonfigurasjon 

PRAKTISK INFORMASJON  

Zoom link: (du trenger å være logget inn som uio bruker)  

https://uio.zoom.us/j/65188344728 Meeting ID: 651 8834 4728  

Logg dere inn 15 min før presentasjonstid. Rommet vil være åpent hele økta, så dere står fritt til 

å bli værende og se de andre gruppene presentere, og også til å komme inn i rommet tidligere. 

Tilgjengelige time slots for denne uken er tilgjengelige her 

Vi har satt av én dag denne uken til presentasjoner. Onsdag 14.04 kl 12-14.  

UKAS CASE 

Intel har i mange tiår ledet prosessorindustrien, men har i løpet av de siste årene mistet store 

markedsandeler til konkurrenter som AMD, TSMC, Snapdragon og Nvidia. For å få et innblikk i 

denne industrien og Intels posisjon bør dere se igjennom videoen som er lenket under og lese 

artiklene.  

Intel - From Inventors of the CPU to Laughing Stock (Del 1 av denne videoen kan være med på å 

gi et historisk perspektiv, men er ikke like sentral for dette caset)  

https://www.youtube.com/watch?v=LoTx9LQIKEA&ab_channel=ColdFusion  

 

Barrons - Intel Has Fallen Behind Rivals and the Rest of Tech. Why Its Stock Can Rise Again. 

https://www.youtube.com/watch?v=LoTx9LQIKEA&ab_channel=ColdFusion  

 

The Motley Fool - Why Intel's Competitive Edge Is Crumbling 

https://www.fool.com/investing/2021/01/15/why-intels-competitive-edge-is-crumbling/  

 

NYTimes - Intel, Under Pressure to Rethink Its Business, Ousts Its Chief Executive 

https://www.nytimes.com/2021/01/13/technology/intel-ceo-swan-gelsinger.html  

Se for dere at dere er leid inn som strategikonsulenter hos Intel som ønsker råd over hva som 

kan gjøres. Dette er en svært åpen oppgave der vi ønsker at dere skal bruke pensum fra 

strategifaget til å legge frem forslag og argumenter for hva dere tenker Intel kan gjøre for å 

opprettholde konkurranseevnen. Hvilke deler av pensum dere velger å bruke er helt opp til 

dere, men vi ønsker at dere skal kunne argumentere for de valgene dere har tatt og hvorfor 

dere mener den delen av pensum er relevant for denne oppgaven. Vær kreative og bruk 

internett aktivt for å finne informasjon. Lykke til!  

https://uio.zoom.us/j/65188344728
https://form.jotform.com/211012986807355
https://www.youtube.com/watch?v=LoTx9LQIKEA&ab_channel=ColdFusion
https://www.youtube.com/watch?v=LoTx9LQIKEA&ab_channel=ColdFusion
https://www.fool.com/investing/2021/01/15/why-intels-competitive-edge-is-crumbling/
https://www.nytimes.com/2021/01/13/technology/intel-ceo-swan-gelsinger.html


Gruppeoppgaven for uke 12 er som følger:  

Gå sammen i grupper på 2-3 personer og forbered en presentasjon på 5-10 minutter som skal 

holdes på zoom. 

 


