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Idégenerering og -udvikling – 

Iværksætterispillet 
 

 
 
Trin 1 - Udfordring  
Spillet begyndes ved at trække et udfordringskort, som introducerer et behov/problem. 
Udfordringerne kan findes på https://uge46.github.io.  
 
Trin 2 – Koblinger 
Træk en kobling, som kan give inspiration til løsningsforslag. 
Koblingerne kan findes også på https://uge46.github.io. 
 
Trin 3 – Ideskabelse 
Hvordan kan en løsning se ud? Find først på idéer hver for sig og del dem bagefter med hinanden. 
Fortsæt til alle i gruppen har fundet på mindst to idéer. 
 
Introducér idéerne for hinanden, tal dem igennem og vælg til sidst den idé, som I mener har det 
største potentiale. 
 
Trin 4 – Skalering 
Placer jeres idé i én af følgende tre kategorier: 
 
Normal, vild eller helt ude af boksen. 
 
Hvordan vil idéen se ud, hvis den skal placeres i de to andre kategorier? Vælg den bedste version. 
 
Trin 5 – Forbedring 
Find idéens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 
 
Giver det inspiration til forbedring af jeres idé? 
 
Hvordan ser idéen ud, hvis vi fokuserer endnu mere på styrkerne? 
Hvordan ser idéen ud, hvis svaghederne fjernes?  
Hvordan ser idéen ud, hvis mulighederne integreres i idéen? 
Hvordan ser idéen ud, hvis vi skal forsøge at eliminere truslerne? 
 
Vælg den idé, som har det største potentiale. 

https://uge46.github.io/
https://uge46.github.io/
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Trin 6 – Forretningsmodellen & målgruppen 
Hvilken type vare sælger I? Og hvordan skaber den værdi for kunden/brugeren? 
Brug ordene som inspiration. 
 

  
 
Hvem køber jeres vare? Og hvem bruger den? Er det de samme personer? Beskriv dem. 
 
Trin 7 – Forretningsgrundlag 
Hvad er jeres idé, og hvorfor virker den? Beskriv kort jeres færdige løsningskoncept. 
 
Udfordringen og behovet er… 
Vores løsning skaber… 
Målgruppen er… 
Idéen er god, fordi… 
 
Gå nu tilbage til trin 1 for at begynde forfra.  
Vælg et nyt udfordringskort og et nyt koblingskort. 
     
 


