
Forny eller optimer 
virksomhedens forretningsmodel

The Business Model Canvas



Agenda
Akademiuddannelsen 
Markedsføring og – analyse 

• Intro 17.30 – 18.00
• Introduktion til Business Model Canvas 18.00 – 18.45
• Pause 18.45 – 19.00
• Workshop 19.00 – 19.30
• Præsentation 19.30 – 20.15
• Afrunding 20.15 – 20.45
At have en toptunet forretningsmodel er en af de stærkeste 
konkurrenceparametre i dag. Men hvordan skruer man sådan én 
sammen??
Her er ”The Business Model Canvas” et perfekt værktøj, der simpelt og 
overskueligt giver overblik over, hvordan virksomhedens eksisterende 
forretningsmodel kan optimeres eller fornys.
Directors vil gennem halvanden times præsentation og workshop 
gennemgå grundprincipperne i  ”The Business Model Canvas” samt 
hvordan denne kan bruges og implementeres i din virksomhed.



Hvad kan virksomheds-
strategen lære fra bildesigneren? 



The Business Model Canvas

Alexander Osterwalder: En 
forretningsmodel beskriver rationalet bag, 
hvordan en organisation skaber, leverer 
og fastholder værdi. 

• Lidt forsimplet forklarer
forretningsmodellen hvordan du tjener
penge, eller indenfor det offentlige, 
hvordan du skaber værdi.

• Indenfor forretningsverdenen forklarer
forretningsmodellen, hvorfor eksisterende
virksomheder bliver i markedet. 

• Indenfor entreprenørskab og innovation 
forklarer forretningsmodellen hvorfor
noget kan blive en succes og hvilke
strategier der skal bruges.  

• Business model canvassen på 2 minutter
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Forretningsmodeller

• Hvad gør vi hvis vi har 
et produkt der er for 
dyrt?

• Hvad gør vi hvis vi har 
et produkt forbrugerne 
ikke vil betale for?

• Hvad gør vi hvis ingen 
vil sælge vores produkt 
i deres butikker?



The Business Model Canvas

• Don’nt 
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Eksempel
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Innovation

• Vi kan bruge The Business Canvas til at evaluere innovationer og 
skabe nye forretningsmodeller. 

• Vi kan gøre det indenfor forskellige området af forretningslærredet. 

For eksempel: 
• Hvordan styrker vi vores finansielle situation? 
• Bruges vores ressourcer optimalt? 
• Skal vi opfinde eller tilbyde nye produkter? 
• Er vores produkter drevet af vores eller kundens behov? 

• osterwalder live
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Udvikling af forretnings-
modeller



Canvassens anatomi



Resource- eller tilbudsdrevne
forandringer
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Kunde – eller økonomi drevne
forandringer
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Mønstre

Følgende 
forretningsmodeller har 
ligheder i form af fælles 
karakteristika og 
lignende bygge blokke. 
Vi kalder disse ligheder 
for mønstre i 
forretningsmodellen. 

1. Afbundtede
forretningsmodeller

2. Den lange hale
3. Mangesidede 

platforme
4. GRATIS som 

forretningsmodel

5. Åbne 
forretningsmodeller
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Workshop 1:
30 minutters forberedelse
10 minuters præsentation

Gr. 1+2: McDonald’s og Gr. 3+4: Burgerking.
Du arbejder i HQ ledelsen for henholdsvis McDonalds / Burgerking. 
Du oplever, at:
1. Restauranternes besøgstal falder
2. Din omsætning daler, og at 
3. Der generelt er svigtende loyalitet fra din faste kundegruppe.
Du er nødt til at gøre noget for at vende denne udvikling.

Som et led i din kursusrække er du bekendt med et værktøj, der hedder 
Business Model Canvas. Der er flere måder at arbejde med canvasset. Du 
finder specielt modellen ”Free as a business model” spændende. 

Du vil bruge den som et værktøj til at nytænke over din eksisterende 
forretningsmodel. Kongstanken er, at burgeren fremover skal være GRATIS!



• Når du er færdig skal du præsentere din ide for den øverste ledelse.
• Du ved, at du kun har mellem 10-15 minutter til at præsentere dit 

arbejde.
• Præsentationen er vigtig for dig. Du vil sikre dig, at den modtages så 

godt som muligt af den øverste ledelse.

Husk: 

”You never get a second chance - to give a good first impression.”

Workshop 1:
30 minutters forberedelse
10 minuters præsentation



Mønsteroversigt
Afbundtede
forretningsmodeller

SITUATION (FØR):
En integreret model kombinerer 
infrastrukturstyring, produktinnovation 
og kunderelationer under ét tag.
UDFORDRING:
Omkostningerne er for høje.
Adskillige modstridende 
organisationskulturer er kombineret i én 
enhed, hvilket medfører 
uhensigtsmæssige kompromisser.
LØSNING (EFTER):
Forretningen deles op i tre separate, 
men komplementære modeller for 
henholdsvis: infrastrukturstyring, 
produktinnovation og kunderelationer.
RATIONALE:
Forbedringer i IT og ledelsesværktøjer 
gør det muligt at adskille og koordinere 
forskellige forretningsmodeller billigere, 
så uhensigtsmæssige kompromiser 
undgås.
EKSEMPLER:
Private banking, mobiltelefoni



Mønsteroversigt
Den lange hale

SITUATION (FØR):
Værditilbuddet er kun rettet mod de 
mest indbringende kunder
UDFORDRING:
Det er for dyrt at gå efter mindre 
indbringende segmenter med konkrete 
værditilbud.
LØSNING (EFTER):
Det nye eller supplerende værditilbud 
er rettet mod et stort antal tidligere 
mindre indbringende niche-
kundesegmenter – som samlet set er 
indbringende.
RATIONALE:
Forbedringer i IT og driftsstyringen gør 
det muligt at levere skræddersyede 
værditilbud til et meget stort antal nye 
kunder uden de store omkostninger.
EKSEMPLER:
Forlagsbranchen (Lulu.com)
Lego



Mønsteroversigt
Mangesidede 
platforme

SITUATION (FØR):
Èt værditilbud er rettet mod ét 
kundesegment.
UDFORDRING:
Det lykkes ikke virksomheden at hverve 
potentielle nye kunder, der er interesseret 
i at få adgang til den eksisterende 
kundedatabase (F.eks. Spiludviklere, der 
vil nå ud til konsolbrugere)
LØSNING (EFTER):
Der tilføjes et værditilbud, som ”giver 
adgang til” en virksomheds eksisterende 
kundesegment (F.eks. giver en spilkonsol-
fabrikant softwareudviklere adgang til sine 
brugere)
RATIONALE:
Et mellemled, der driver en platform 
mellem to eller flere kundesegmenter, 
tilfører den oprindelige model 
indtægtsstrømme.
EKSEMPLER:
Google, spilkonsoller fra Nintendo, Sony, 
Microsoft, Apple (Ipod, Itunes, Iphone)



Mønsteroversigt
GRATIS som 
forretningsmodel

SITUATION (FØR):
Et værditilbud med høj værdi og høje 
omkostninger tilbydes kun til betalende 
kunder.
UDFORDRING:
Den høje pris afskrækker kunderne.
LØSNING (EFTER):
Adskillige værditilbud tilbydes 
forskellige kundesegmenter med 
forskellige indtægtsstrømme, hvoraf 
den ene er gratis (eller meget billig).
RATIONALE:
Ikke-betalende kundesegmenter 
finansieres af betalende kunder for at 
tiltrække så mange kunder som muligt.
EKSEMPLER:
Reklame og aviser, Metro, Flikr, Open 
Source, Red Hat, Skype (kontra 
telebranchen, Gillette, Barberskraber-
modellen.



Mønsteroversigt
Åbne 
forretningsmodeller

SITUATION (FØR):
R&D ressourcer og nøgleaktiviteter 
holdes internt: Ideer opfindes kun 
internt. Resultater udnyttes kun internt.
UDFORDRING:
R&D er omkostningstung og/eller 
produktionen faldende.
LØSNING (EFTER):
Interne R&D ressourcer og aktiviteter 
udnyttes ved at benytte eksterne 
partnere. Interne R&D resultater 
omsættes i et værditilbud og tilbydes til 
interesserede kundesegmenter. 
RATIONALE:
Det kan være billigere at erhverve sig 
R&D fra eksterne kilder, hvilket giver en 
hurtigere ”time-to-market”. Uudnyttet 
innovation har potentiale til at indbringe 
flere indtægter, når den sælges 
eksternt.
EKSEMPLER:
Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, 
InnoCentive.
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