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Undervisning i iværksætteri 

 
Markedsanalyse – Iværksætterispillet 

 
 
 
Trin 8 – Kunder/brugere   
Begynd dette trin ved at vælge den af jeres idéer, som I mener, har det største potentiale. Tag 
derefter udgangspunkt i idéens målgruppe.  
Hvor stor er målgruppen? Hvilke segmenter består målgruppen af (baseret på de demografiske 
forhold)? Og hvor store er segmenterne? 
 
HUSK: Det handler generelt om at lære målgruppen at kende. 
 
Benyt Danmarks Statistik, Conzoom, artikler og lignende til at lære målgruppen at kende. 
 
Brug nedenstående som inspiration til, hvordan man kan blive klogere på målgruppen.  
 

 
 
Det er nemmest, hvis I først benytter de demografiske forhold til at dele målgruppen op i 
segmenter og derefter anvender de psykografiske forhold på de fundne segmenter. 
 
Trin 9 – Konkurrenter 
Benyt skydeskivemodellen til at foretage en konkurrentanalyse med udgangspunkt i jeres idé. 
Beskriv konkurrenterne og argumentér for deres placering i skydeskivemodellen. 
 
 
 



Side 2 af 5 
 
  

 

 
 
 
   

Undervisning i iværksætteri 

 

 
 
 

 
 
Trin 10 – Kanaler 
Hvilke kommunikations-, distributions- og salgskanaler vil I anvende til at ramme jeres potentielle 
kunder/brugere? 
 
Eksempler på kanaler: 

- Detailbutikker 
- Grossister 
- Søgemaskiner 
- Sociale medier 
- Radio 
- TV 
- Blogs 
- Anmeldelsessider 
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- E-mails 
- Hjemmesider 

 
Kanalerne kan bruges som et redskab til: 

1. At øge bevidstheden i forhold til det, man tilbyder. 
2. At hjælpe kunder med at evaluere det, man tilbyder. 
3. At give kunder adgang til at købe det, man tilbyder. 
4. At levere det købte til kunden. 
5. At yde support efter købet. 

 
Når man vælger kanaler, skal man først og fremmest overveje, hvilke kanaler kunderne/brugerne 
kommer i kontakt med. Derudover er det naturligvis relevant, hvilke kanaler der er de mest 
effektive og rentable. 
 
Trin 11 – Aktiviteter, ressourcer og partnere 
Hvilke nøgleaktiviteter, -ressourcer og partnere er nødvendige for at få jeres forretningsmodel til at 
fungere i praksis? 
Det vil sige: Hvad skal der til for eksempelvis at skabe værdi for kunden? Anvende 
distributionskanalerne? Skabe indtægt? 
 
Nøgleaktiviteter drejer sig om de aktiviteter, som er nødvendige for at levere jeres tilbud. Det kan 
eksempelvis være produktion, problemløsning eller platform/netværk. 
 
Produktion: At designe, fremstille og levere et produkt. 
 
Problemløsning: At finde en løsning på et kundespecifikt problem. 
 
Platform/netværk: At forbinde forskellige parter.  
 
Nøgleressourcer er de ressourcer, som gør det muligt at levere jeres tilbud. De kan være 
materielle, immaterielle, økonomiske og menneskelige. 
 
Eksempler på materielle ressourcer: 

- Produktionsanlæg 
- Bygninger  
- Køretøjer  
- Maskiner  
- Systemer 
- Salgssystemer 

 
Eksempler på immaterielle ressourcer: 
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- Patenter 
- Brands 
- Kundedatabaser 
- Software 
- Partnerskaber 

 
Eksempler på menneskelige ressourcer: 

- Viden 
- Erfaring 
- Arbejdskraft 

 
Eksempler på økonomiske ressourcer: 

- Kontanter 
- Lånemuligheder 

 
Nøglepartnere kan betegnes som leverandører, partnere og lignende. De kan f.eks. stå for visse 
nøgleaktiviteter, fordi man ikke selv har kompetencerne til at udføre disse. Det kan også være, at 
de kan gøre det billigere.  
 
Partnere opdeles i fire slags partnerskaber:  
 

- Strategiske alliancer mellem ikke-konkurrenter 
- Strategiske partnerskaber mellem konkurrenter (coopetition) 
- Joint ventures for at udvikle nye forretninger 
- Køber/leverandør-relationer for at sikre pålidelige forsyninger 

 
Trin 12 – Rentabilitet 
Hvordan skaber forretningsmodellen indtægtsstrømme? Og hvilke omkostninger er nødvendige 
for at levere disse? Overvej i denne sammenhæng, hvordan I vil prissætte jeres løsning. 
 
Indtægtsstrømme kan normalt være transaktionsbaserede eller tilbagevendende, hvilket vil sige, 
at man henholdsvis enten modtager enkeltstående kundebetalinger eller løbende betalinger. 
Der eksisterer flere måder at gøre det på:  
 

- Salg af aktiver (at sælge ejerskabet af et fysisk eller immaterielt produkt) 
- Brugsgebyr (at betale ved brug af en tjeneste/ydelse) 
- Abonnementsgebyrer (at sælge løbende adgang til en tjeneste/ydelse) 
- Leje/leasing (at sælge eneret/ejerskab i en begrænset periode) 
- Licensering (at sælge tilladelse til at bruge beskyttet immateriel ejendom) 
- Mæglersalærer (at tage en formidlingsydelse) 
- Reklame (betaling for at reklamere) 
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Omkostningerne kan fastlægges ud fra de ressourcer, aktiviteter og partnere, som I definerede 
ved trin 10.  
Enhver forretningsmodel har en bestemt omkostningsstruktur, som er enten omkostnings- eller 
værdibaseret. 
At være omkostningsbaseret drejer sig om løbende omkostningsminimering. Såfremt man ønsker 
at konkurrere på pris, er det relevant at have en omkostningsbaseret struktur. 
Den værdibaserede struktur fokuserer på værdiskabelse i stedet for omkostninger.  
 
I kan overveje jeres omkostninger med udgangspunkt i følgende kategorier: 
 

- Faste omkostninger (omkostningerne forbliver de samme uanset den solgte mængde) 
- Variable omkostninger (omkostningerne varierer med den solgte mængde) 
- Stordriftsfordele (omkostningsmæssige fordele i takt med stigende salg/output) 

 
I forhold til prissætning taler man om faste og dynamiske priser. De faste priser er altid defineret 
på forhånd. De dynamiske priser ændrer sig baseret på de aktuelle markedsforhold. 
 
Fast prissætning: 

- Listepris (faste priser alt efter produkt/ydelse) 
- Produktegenskabsafhængigt (baseret på antal eller kvalitet) 
- Kundesegmentafhængigt (baseret på kundegruppen) 
- Mængdeafhængigt (baseret på mængde) 

 
Dynamisk prissætning: 

- Forhandling 
- Indtægtsoptimering (lagerbeholdning og købstidspunkt – eks. hotel- og flybranchen) 
- Realtidsmarkeder (udbud og efterspørgsel) 
- Auktioner  

 


