
Hvad er en 

forretningsmodel?



Definition på en forretningsmodel

Osterwalder & Pigneur: En forretningsmodel beskriver 
rationalet for, hvordan en organisation skaber, leverer, 
fastholder og opfanger værdi.

 En virksomhed

 En offentlig organisation

 En forening

 Et projekt

Ikke hvad produktet kan, men den værdi, som det skaber hos 
kunden:

Kunden vil have huller, ikke bor!
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Value proposition

Hvad er værdien for 

kunden?

V
alue P

roposition

Hvilket problem løser produktet eller ydelsen eller 

hvilken gevinst giver det/ den for kunden? 

Eksempler på problemer (pains): Mangel på tid, 

store udgifter, frustration, bekymring 

Eksempler på gevinster (gains): Kvalitet, glæde, 

komfort, status, relation
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Customer segment

Hvem er kunden?

C
ustom

er S
egm

ents

Hvem sælges produktet eller ydelsen til? Private forbrugere, 

fysiske og digitale butikker (webshops), 

produktionsvirksomheder eller offentlige organisationer?

Kundegrupperne har forskellige karakteristika:

 En snæver kundekreds (Niche marked)

 Et bredt massemarked 

 Flere kundegrupper til hver sine produkter/ydelser 

 Flere kundegrupper, hvor det samme produkt tilpasses 

 To eller flere gensidige afhængige kundegrupper, fx 

aviskøbere og annoncører 
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Customer relationships

Hvad er relationen til kunden?

C
ustom

er R
elationships

Eksempler på relationer: 

Personlig betjening 

Automatiseret betjening, fx skat 

Selvbetjening 

Communities (fællesskaber), hvor kunderne 
kommunikerer indbyrdes, fx Endomondo

Co-creation, hvor kunderne deltager i 
udviklingsprocesser, fx LEGO 

Abonnementer og servicekontrakter 

Det er en fordel at skabe tætte relationer, så der 
opnås kundeloyalitet og indsigt i kundens ønsker og 
behov. 
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Channels

Hvordan når du ud til kunden?

C
hannels

Hvordan når produktet eller ydelsen ud til kunden?

Markedsføring: Hvordan får kunden kendskab til 
produktet eller ydelsen, fx gennem de sociale 
medier, udstillinger, annoncer eller personlig salg? 

Distribution: Hvor kan produktet/ydelsen købes? 

Detailbutikker eller egne butikker 

Mellemhandlere 

Pop Up Shop som fx fiskebilen 

Online salg, egen platform eller andres 

Markedspladser 

Transport: hvordan når produktet ud til 
kunden/mellemhandleren? 



Storytelling/markedsføring
 Eventyr sker for de mennesker, som ved, hvordan de skal

fortælles!

 Produkter sælges, når fortællinger rammer plet.

 Ekstern storytelling er kommunikationen ud til kunderne, 

hvilket budskab, hvilket image?

 Udtalelser/kommentarer

 Relationer

 Følelsesmæssig involveret
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Key activities

Hvad er de vigtigste aktiviteter?

K
ey A

ctivities

Hvilke aktiviteter skal der til for at drive 

virksomheden eller projektet? Eksempler på 

aktiviteter: 

Produktionsprocesser 

Konsulent- og serviceydelser 

Udvikling af it-platforme og netværk 



6

Key resources

Hvad er de vigtigste ressourcer?

K
ey R

esources

Hvilke ressourcer er de vigtigste for produktet eller 

ydelsen? Eksempler på ressourcer: 

Fysiske 

Finansielle 

Menneskelige 

 Immaterielle, fx rettigheder, informationer, metoder 



Key partners?

Hvem er samarbejdspartnerne?

K
ey P

artners

Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for at 

drive virksomheden eller projektet? 

Eksempler på samarbejdspartnere: leverandører, 

distributører, videnleverandører, testlaboratorier, 

netværk med ressourcefællesskab, rådgivere, 

udenlandske agenter. 
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Cost structure

Hvad er de vigtigste omkostninger?

C
ost S

tructure

Hvad er de vigtigste driftsomkostninger? 

Eksempler på omkostninger: Lønninger, husleje, 
råstoffer, energi, konsulentbistand (fx revisor, 
advokat) og transport. 

Etableringsomkostninger (fx indskud i lejemål eller 
køb af maskiner) skal ikke regnes med, men renter 
og afdrag af et eventuelt lån, skal regnes med som 
driftsomkostninger. 
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Revenue streams

Hvor kommer pengene fra?

R
evenue S

tream
s

Hvor kommer de væsentligste indtægter fra? 

F.eks. salg af: 

Fysiske produkter 

Annonceplads 

Arbejdstimer/konsulentydelser 

Virtuelle produkter (fx spil, apps) 

Forbindelse mellem mennesker (fx GoMore eller 

Airbnb eller andre typer af deleøkonomier) 
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Andre ejerskabsformer: 

lease, leje, dele, take-

back, designet til at skilles

ad
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Hvem er kunden? Hvem er brugeren? Hvilke miljøbevidste 

kunder, kan du 

henvende dig til?

Hvem sælges produktet eller 

ydelsen til? 

Kunden kan være private 

forbrugere, fysiske og digitale 

butikker, 

produktionsvirksomheder 

eller offentlige organisationer. 

Fx en kommune, som køber 

et jobtræningsforløb. 

Kundegrupperne har 

forskellige karakteristika. Fx: 

En snæver kundekreds 

(Niche marked) 

Et bredt massemarked 

Flere kundegrupper til hver 

sine produkter/ydelser 

Flere kundegrupper, hvor det 

samme produkt tilpasses 

To eller flere gensidige 

afhængige kundegrupper, fx 

aviskøbere og annoncører 

Forskellige grupper af 

mennesker i udsatte 

positioner: misbrugere, 

sindslidende, hjemløse, 

traumatiserede og 

prostituerede. 

Brugeren kan være ansat på 

særlige vilkår, fx fleksjob, 

jobrotation, løntilskud og 

praktik. 

Det kan være en indsats for 

enkeltpersoner, en gruppe (fx 

Café Kaffegal) eller et lokalt 

område (fx et boligområde). 

Kunder får muligheden for at 

købe produkter og løsninger 

med neutral eller positiv 

effekt på miljøet. Derved 

opnås gevinster i forhold til 

branding, krav fra 

myndigheder og kundens 

kunder – og selvfølgelig den 

gode samvittighed. 

I mange tilfælde kan kunder 

slippe for ejerskab og 

hermed for investeringer, 

vedligehold og reparation. 

Herudover er der en lang 

række fordele, f.eks. længere 

levetid og sunde materialer. 



Innovative forretningsmodeller

Innovative forretningsmodeller: At være unik og 

forny sig løbende: 

”Vi skal tjene penge og vi skal forny os.

Vi skal ikke tjene så mange penge, at vi ikke fornyer.

Vi skal ikke innovere så meget at vi ingen penge 

tjener!” 
Citat Simon Spies.



Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller: anvendt af virksomheder for at 

skabe og indfange værdi via systematisk samarbejde med 

eksterne partnere

To tilgange:

 Out-side in: Udnyttelse af udefrakommende input i egen 

virksomhed (brugerinnovation – skabt af og for brugere, 

leverandører, kunder m.m.). Eks. Apples App Store.

 In-side out: Udnyttelse af virksomhedens egne ideer uden for 

virksomheden (spin-offs, frasalg etc.). Eks. B&O - Icepower

(Højeffektive audioforstærker til fx Audi, BMW, men også 

B&O)



Undervisning i iværksætteri 


