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Undervisning i iværksætteri



Forretningsmodel

En forretningsmodel giver 

en fornuftig forklaring på, 
hvordan en organisation 

skaber, leverer og tilegner 

sig værd



Nøglepartnere

 Nøglepartnere er det netværk af leverandører og 

partnere, som gør, at virksomheden fungerer. 

Virksomheder kan indgå partnerskaber, dvs. tætte 

og længerevarende relationer, for at optimere 

deres forretningsmodel, reducere risiko eller skaffe 

adgang til bestemte ressourcer.



Nøgleaktiviteter

 Nøgleaktiviteter beskriver de vigtigste aktiviteter, en virksomhed skal 

udføre for at få sin forretningsmodel til at fungere tilfredsstillende. 

Materialetransport

Produktudvikling



Nøgleressourcer 

 Forskellige typer af forretningsmodeller kræver forskellige typer af 

nøgleressourcer. Fremstillingen af cement kræver fx store 

investeringer i produktionsudstyr, mens et web-bureau kræver en pc 

og menneskelig viden og en internetbutik er afhængig af en 

tilgængelig hjemmeside og et velfungerende logistiksystem.

 Man skelner mellem fysiske ressourcer, intellektuelle ressourcer, 

menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer.

IT arbejdere

Robotter



Value proposition (værditilbud)

 Virksomhedens value proposition (værditilbud) 

skaber værdier for et kundesegment via et 

særligt miks af produkt- og serviceelementer, som 

er tilpasset segmentets specifikke behov, ønsker 

og problemer. Hvis en kunde ikke er tilfreds med 

virksomhedens value proposition, vil kunden 

vælge konkurrentens value proposition, dvs. 

konkurrentens tilbud om produkt og service.



Kunderelationer 

 Hvordan man har kontakt til sine kunder, kan 

afhænge af kundetypen, altså segmentet. Nogle 

kunder foretrækker en slags relation, andre en anden. 

Nogle mennesker sætter aldrig deres ben i deres 

bank, men bruger netbank i stedet, mens andre 

kommer der jævnligt for at indsætte og hæve penge. 

Nogle frisører har fx stor succes med internetbooking, 

mens andre ikke bruger det. Forskellige 

relationsmuligheder tiltrækker forskellige segmenter.



Distributionskanal

 En distributionskanal er den måde, som value 
proposition leveres til kunden på. Distributionskanalen 
tjener fem formål:

1. Den skal skabe opmærksomhed om virksomhedens 
value proposition

2. Den skal give kunden mulighed for at vurdere 
virksomhedens value proposition

3. Den skal give kunden mulighed for at købe specifikke 
produkter og services

4. Den skal levere selve value proposition til kunden

5. Den støtter virksomhedens kunder, efter de har købt 
value proposition

 Opgaven for virksomheden er at få løst alle disse fem 
krav tilfredsstillende. Enten gennem egne salgskanaler 
eller gennem partneres salgskanaler. Med 
tilfredsstillende menes, at value proposition bliver 
tilbudt (som det er tilsigtet) til kunder gennem 
distributionskanalen.



Kundesegmenter

 Profitable kunder er kernen i enhver virksomhed. 

En virksomhed kan inddele sine kunder i et eller 

flere segmenter for bedre at kunne servicere dem. 

Virksomheden må også bevidst overveje, hvilke 

kundesegmenter den ønsker at betjene, og hvilke 

ikke.



Omkostningsstruktur 

 Omkostningsstrukturen beskriver alle de omkostninger, som opstår i 
forbindelse med at drive en forretningsmodel. Her skal medregnes alle 
de omkostninger, der går til at skabe value proposition, til at distribuere 

produktet til kundesegmentet, til at skabe relationer til kunderne, til 
nøgleaktiviteter og -ressourcer samt til nøglepartnere.

 Man kan skelne mellem to hovedtyper af forretningsmodeller, nemlig 
omkostningsdrevne og værdidrevne forretningsmodeller – mange 
forretningsmodeller er placeret et sted midt i mellem.

 Omkostningsdreven. 

 Disse forretningsmodeller har fokus på at minimere omkostningerne, hvor 

det er muligt. Flyselskaberne EasyJet og Ryanair er eksempler på 

omkostningsdrevne forretningsmodeller.

 Værdidreven. 

 Nogle virksomheder har ikke primært fokus på omkostninger, men på den 

værdi, de skaber. En førsteklasses value proposition og en høj grad af 

personlig service karakteriserer typisk den værdidrevne forretningsmodel. 

Et eksempel er luksushoteller.



Indtægtsstrømme

 Indtægtsstrømmene beskriver, hvordan virksomheden 

skaber omsætning fra hvert kundesegment. Det mest 

almindelige er salg af ejerskabet til et fysisk produkt, men 

kunden kan også betale for at bruge produktet eller betale 

for et medlemskab eller abonnement. Endelig kan kunden 

låne, leje eller lease produktet, eller også kan kunden få 

produktet gratis, fordi indtægtsstrømmen skabes af 

reklamer i stedet.

Hvad tjener 

virksomheden 

penge på?


