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Kort om konteksten for modulet  

Formålet med forløbet er at tydeliggøre vejen for studerende, der ønsker at etablerer eller videreudvikle en idé eller studieprojekt til en virksomhed. 

Forløbet tjener til at hjælpe de studerende med at afklare de udfordringer og problemstillinger, der ligger i at gå fra idé til virksomhed. Herunder 

blandt andet afdækning af egne kompetencer, forcer og "mangler" samt afklaring af motivation og drive. 

MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul: 

Den studerende kan/får: viden om at starte egen virksomhed, etablere medejerteam, samarbejde i virksomhed, ideudvikle produkt, udvikle 

forretningsplan og marketing-plan. Udarbejde et budget for produktudvikling og virksomhed. 

EVALUERINGRESULTATER 
Erfaringer med studerende der har interesser for at starte virksomhed (f.eks. ifm. iværksætteforløb, studentervæksthuse osv): 

 Stort engagement fra studerende, da studerende allerede ønsker/behøver mere viden om at drive virksomhed.

 Kort vej fra teoretisk undervisning til at studerende i praksis kan. Konkrete værktøjer og øvelser giver værdi til den studerende egen virksomhed / plan.

 De studerende rapporterede at de lærte noget nyt, som de ikke fik på deres studie.

KRITERIER 
Der er ingen krævede forudsætninger for gennemførelse. Men vi anbefaler følgende: 

Velegnet til studerende der overvejer at starte egen virksomhed, eller som har egen virksomhed, f.eks. I tilknytning til studentervæksthus. 

Det er optimalt hvis underviser har egen erfaring med iværksætteri, eller det er muligt at trække ekstern ind med denne erfaring. 

MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan? 

Vi anbefaler afvikling af modulet primært til studerende der allerede ønsker at starte egen virksomhed (eller som skal ifm. studiet, praktik, 

væksthustilknytning etc). Med denne tilknytning har alle modulets elementer meget direkte applikation til den studerende behov under planlægning af 

virksomhedens produkter og strategier, samt udvikling af produkter etc. 

VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan? 
Modulet er planlagt således at det kan stå alene, og vejledningen finder således sted under selve forløbet og under selve gruppeøvelserne. 

Yderligere vejledning anbefales som opfølgning til de studerende der arbejder videre med en virksomhed. Her kan vejledningen overtages af studentervæksthusets 

vejledere. 

EVALUERING 
Måling af studerende efter forløb gav forløbet positiv kritik, og alle studerende følte at de lærte noget nyt og at det kunne bruges. 
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DREJEBOG FOR MODULET: 

4 undervisningsgange, 3-4 timer/ gang, 11-13 emnemoduler, 9-12 gruppeøvelser 

Se powepoints for detaljer ang. forløb for hver enkelt undervisningsgang. Øvelser er indlagt og beskrevet i powerpoints. 

Udvikling af dette modul er er støttet af: 



Fra ide til virksomhed



Fra ide til virksomhed

Formål med kurset:
Formålet med projektet er at tydeliggøre vejen for 
den eller de studerende, der ønsker at 
videreudvikle en idé eller studieprojekt til en 
virksomhed. Forløbet tjener til at hjælpe de 
studerende med at afklare de udfordringer og 
problemstillinger, der ligger i at gå fra idé til 
virksomhed. Herunder blandt andet afdækning af 
egne kompetencer, forcer og "mangler" samt 
afklaring af motivation og drive.



De 4 undervisningsgange
Mandag d. 2. 
Oktober

Motivation (og teams), 
Forretningsideen og fundamentet

Onsdag d. 4. 
Oktober

Forretningsplanen: Analyse og 
kvalificering

Mandag d. 9. 
Oktober

Marked: Salg & Markedsføring

Onsdag d. 11. 
Oktober

Økonomi, Rådgivere, Jura & Opstart.



Fra ide til virksomhed
del 1

Motivation, Forretningside 
og virksomheds-fundament



Motivation er vigtig

Lysten til at kaste sig ud i opgaven skal drive værket.
Du skal finde ud af hvad der motiverer dig

Du skal bruge motivationen og lysten til at takle de 
mange udfordringer du møder som selvstændigt.

Det er i højere grad passionen og personen/ 
personerne bag en virksomhed end selve ideen, der 

afgør, om virksomheden bliver levedygtig.



Hvorfor starte egen virksomhed?
7 hyppige grunde

1) Begrænsninger: i nuværende job
2) Det frie valg: frihed til at vælge egne opgaver
3) Når det passer dig: selv tilrettelægge arbejdstid
4) Stress: Behov for at starte forfra
5) Selvskabt: brænder for at starte egne produkter
6) Den gamle drøm: du er blevet ledig
7) Træt af nuværende job



Motivationer - nyuddannet / 
spilbranche

”At få muligheden for at udvikle og udgive mit eget 
spil?”

”At arbejde på projekter der styrker mit CV, da dette 
virker som den eneste vej ind i branchen?”

”At nørde med fede spilprojekter, og selv bestemme 
arbejdstiden, og selv forme projektet?”

Hvad er din motivation?



Overvejelser med et team af 
iværksættere

• Kan teamet finde et fælles mål som alle er 
motiverede for?

• Hvordan er vi forskellige? Kan vi rumme de 
forskelle?

• Hvordan takler vi uenigheder?
• Hvem bestemmer hvad? Hvem har hvilke 

roller?



Et godt team ó glade/ motiverede individer

• Et godt samarbejde afhænger af god kommunikation
• At godt team er højt motiveret
• Medlemmer i et godt team har tillid til hinanden

• Et godt team-samarbejde opstår når hvert
teammedlem er motiveret, føler sig værdifuld for
teamet og oplever at der er tillid og gensidig respekt.

• Hvornår er du motiveret?
• Hvornår føler du dig værdifuld/ værdsat?
• Hvad betyder det at der er tillid internt i teamet? (eller

hvordan føles det i mangel på samme)?



Vær opmærksom på teorien om gruppers udvikling
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Kilde: Tuckman



Uafhængigt af faser: motivation og 
selvtillid vil svinge



De 5 dysfunktioner i et team

Fravær af tillid

Konfliktskyhed

Manglende commitment

At undgå at holde 
hinanden ansvarlige

Uopmærk-
somhed

på resultater

Vi viser ikke vores 
sårbarhed

Vi undgår åbne, konstruktive 
konflikter og bidrager til at 
etablere en indbildt harmoni

Vi er tvetydige i vores feedback og 
udgår at tilslutte os beslutninger

Vi har fokus på egen status og ego 
(individuel anerkendelse)

Vi accepterer lave standarder og undgår 
interpersonelle ubehageligheder -
ansvarsfraskrivelse

Kilde: Patrick Lencioni: De fem dysfunktioner i et team. Gyldendal Business



Hvad gør et godt team?
De 5 dysfunktioner – positivt formuleret

Kilde: Patrick Lencioni: De fem dysfunktioner i et team. Gyldendal Business

Fravær af tillid

Konfliktskyhed

Manglende commitment

At undgå at holde 
hinanden ansvarlige

Uopmærk-
somhed

på resultater

• De stoler på hinanden og tør vise deres
svagheder overfor hinanden

• De involverer sig i umiddelbar og
ufiltreret konflikt om ideer

• De committer sig til beslutninger og
handlingsplaner

• De holder hinanden ansvarlige for at
overholde planerne

• De fokuserer på at opnå fælles
resultater



Gruppedannelse
Øvelse: Hvad er motivationen?

• Find sammen i grupper

• Diskutér følgende i teamet:
– Hvornår er du motiveret?
– Hvornår føler du dig værdifuld/ værdsat?
– Hvad betyder det at der er tillid internt i teamet?

(eller hvordan føles det i mangel på samme)



Forretningsideen



Virksomhed eller produkt?

• Det er forskelligt hvordan man arbejder med 
”ideudvikling”, afhængigt af typen af virksomhed.

• Nogle iværksættere starter med ideen til et 
produkt/ projekt. Herefter opbygger man en 
virksomhed om dette.

• Andre iværksættere starter med drømmen om en 
bestemt type virksomhed, og begynder derefter 
at ideudvikler på produktet/ produkter.



Spilbranchens indie udviklere

• To forskellige indgangsvinkler:
1) Vi vil lave spil (virksomhed). Lad os finde på nogle 

gode spilideer (produkter).
2) Det her spil (produkt) er virkelig fedt. Lad os starte et 

udviklerteam (virksomhed) få det udgivet.

• Andre modeller:
– Work-for-hire (code shop, sælger mandetimer)
– Work-for-hire (contract dev, sælger projekter)



Ideudvikling og begrebet 
”innovation”

• Udvikling af ideer <-> kreativitet & innovation

• Latinske ord ”innovare” betyder ”at forny”

• ”Innovation er en proces, der omfatter alle
aktiviteter fra opdagelse til kommerciel
udnyttelse”

Kilde: Bogen ”Iværksætteri i praksis”, 2012



Innovation bruges i mange 
sammenhænge

Kilde: Center for forskningsanalyse - Erhvervslivets forskning og innovation (2006)

Produkt-innovation
• Varer
• Services

Process-innovation
• Produktionsprocesser
• Logistik, levering, distribution
• Hjælpefunktioner til

virksomhedens processer

Organisatorisk-innovation
• Forretningsgange
• Videnstyringssystemer
• Organisering af produktudvikling
• Arbejdspladsens organisering
• Eksterne relationer

Markedsførings-innovation
• Design
• Indpakning
• Promoveringstekniker
• Markedsføringsstrategier
• Salgskanaler og produktplacering
• Prissætningsmetoder



Spiliværksætterens behov

• Finde på en ide til et spil som spillere (kunder)
gerne vil spille (købe)

• Spil ideen skal realistisk kunne udvikles til en
prototype indenfor iværksætterteamets formåen.

• Iværksætter teamet skal alle kunne bakke op om
ideen så motivationen holdes

• Spil ideens forretningspotentiale skal kunne
kommunikeres til andre (kunder, publishers,
investorer osv)



Ide-
udviklings-
processen



2 slags tænkning

SKABE VURDERE

KREATIV
TÆNKNING

LOGISK
TÆNKNING

SKABEVURDERE

KREATIV & LOGISK
SAMTIDIG

RESULTATER RESULTATER INGEN
RESULTATER

Kilde: Ole Strilm: Kreativ problemløsning og praktisk ideudvikling, Gyldendal Uddannelse (2000)



Ideudviklingsprocessen

IDE-
SKABELSE

SORTERING
&

PRIORITERING

KREATIV
PROCES

LOGISK
PROCES

IDE-
UDVIKLING VALG AF IDE

PRODUKT/
KONCEPT-

BESKRIVELSE

LOGISK
PROCES

LOGISK
PROCES

KREATIV
PROCES

BRAINSTORM
BRAINWRITE

IDEKOMPAS IDESTAFFET

Kilde: Ole Strilm: Kreativ problemløsning og praktisk ideudvikling, Gyldendal Uddannelse (2000)



Øvelse:
Brainstorming eller Brainwriting

• Brainstorming:
– Alle kommer med ideer. Èn person skriver ned (evt. whiteboard).
– Regler: Undgå kritik, vurdering eller diskussion om kvalitet. Målet er mange

ideer.
– Aftal om alle byder ind samtidig, eller om i skiftes til at byde ind.
– Afslutning: Kombinér evt. ideer der ligner hinanden.

• Brainwriting:
– Alle får en stak sedler (post-it).
– Alle skriver en ide, og sender videre til sidemanden.
– Sidemanden kan 1) lade sig inspirere, 2) modificere, 3) ignorére og opfinde ny

ide. Send alle sedler videre.
– Afslutning: Kombinér evt. ideer der ligner hinanden.

15 minutter til øvelsen (mindst 10 ideer)



Idekompasset

SVÆR AT
GENNEMFØRE

IDE 1

IDE 7

LET AT
GENNEMFØRE

GLÆDE FOR FÅ

GLÆDE FOR MANGE

IDE 5

IDE 3

IDE 4
IDE 8

IDE 6 IDE 2

IDE 9



Øvelse: Idekompasset
• Gør ide kompas område klar:

– Tegner rammerne på et whiteboard, eller bruger 4 stykker
A4 papir (et papir til hvert kvadrant)

• Diskutér én ide ad gangen, og beslut i gruppen hvor på
kompasset ideen hører til.

• Afslutning: Når alle ideer er placeret, vurder om nogle
skal flyttes.

• Ideerne under ”Let at gennemføre” + ”Glæde for
mange” arbejder i videre med.

15 minutter til øvelsen



Idestaffet og endeligt valg

”Ved at udvikle systematisk på de udvalgte ideer 
sikre du/i, at ideen bliver gjort mere konkret (og 

praktisk andevendelig)”



SKRIV IDEEN 1 2

5 4 3

8 7 6

Ideen Ideen ville blive
bedre hvis… Man kunne også…

Den her feature
kunne også være
fed…

Ja, og med det her…… og den slags

Mega fedt hvis
man kan…

… og så ligesom
I det der spil…



Øvelse: Idestaffet
• Forbered hver ide:

– Enten brug post-its hvor hver ide tilføjelse er en postit.
– Eller forbered et ark med 9 områder (som på forrige slide)

• Hver person i gruppen tager et ark med en ide og
skriver forslag ind i første felt.

• Når alle er klar sendes ark videre. Nu skriver alle videre
på ideen i andet felt… sender videre osv.

• Afslutning: Diskutér ideerne og beslut hvilken/ hvilke
ideer i bedst kan lide.

15 minutter til øvelsen



Produkt/ koncept beskrivelse

• Når teamet har udvalgt den bedste ide, skal
yderligere bearbejdes

• Skriv en koncept-beskrivelse (concept design
document). Cirka 2-3 A4 sider der beskriver
spil-konceptet, gameplay, key features etc.

• Så bliver ideen klar til næste fase –
forretningsplanen (næste undervisningsgang)



Virksomheds-fundament



Mission, Vision og Strategi (light)

• Mission, Vision, Strategi, Værdier og Mål er
grundlæggende begreber i der bruges af
virksomheder til at definere deres fundament.

• Selv for etablerede virksomheder kan det være
svært at udarbejde formuleringer for disse.

• Det er vigtigt at kende til dem og have gjort nogle
tanker.



Mission, Vision og Strategi (light)
Mission Hvorfor er du her?

Vision Hvor vil du hen?

Strategi Hvordan kommer du derhen?

Værdier Hvordan vil du opfattes?

Mål Hvilke konkrete ting vil vi have opnået
og hvornår?



Mission, Vision og Strategi (light)

• Mission:
– HVAD vil vi gøre som skaver værdi?
– HVEM kan drage nytte af dette?
– HVORDAN vil vi skabe værdi for vores målgruppe?
– HVAD vil værdiskabelsen bibringe vores målgruppe?

• Vision:
– Hvor vil du/i hen med virksomheden?
– Hvordan ser den ud om 2, 5 eller 10 år?



Mission, Vision og Strategi (light)

• Strategi:
– Hvordan opnår vi det vi ønsker?
– Byg strategien op om dine/ jeres styrker.
– Du kan strategier for forskellige område.
– Typisk vil strategi have fokus på hvordan du får solgt 

og markedsført.

• Værdier:
– Alt det der er vigtigt for dig.
– Hænger ofte sammen med personligheden.



Mission, Vision og Strategi (light)
• Mål

– Kan være både kortsigtede og langsigtede
– Mål skal skabe fremdrift og overblik
– Mål skal være SMARTe:



Spiliværksætterens strategi 
(eksempel)

• MISSION: Casual mobil spil til casual gamers, som 
de kan nye i bussen til arbejde

• VISION: Vores spil er kendte og elskede af 
husmødre og gamle

• STRATEGI: Hurtige prototyper, tidlig 
brugerinvolvering, markedsføring i brede medier

• VÆRDIER: Glade mennesker, plads til alle, svar 
hurtigt og præcist

• MÅL: Prototype fremvist på GC 2017, Første spil 
udgivet sommer 2018, indhentet investor pr. 
2019… etc.



Øvelse: Beskriv Fundamentet

• Diskutér mission, vision, strategi, værdier og mål i
gruppen.

• Skriv minimum et bud på Mission og Vision for
virksomheden.

• Hvis i når andet skriv det gerne ned.
• Forvent ikke at det bliver perfekt, men se det som

en øvelse i kan gentager når i har startet jeres
virksomhed.

15 minutter til øvelsen



Fra ide til virksomhed



De 4 undervisningsgange
Mandag d. 2. 
Oktober

Motivation (og teams), 
Forretningsideen og fundamentet

Onsdag d. 4. 
Oktober

Forretningsplanen: Analyse og 
kvalificering

Mandag d. 9. 
Oktober

Marked: Salg & Markedsføring

Onsdag d. 11. 
Oktober

Økonomi, Rådgivere, Jura & Opstart.



Fra ide til virksomhed
del 2

Forretningsplanen
Analyse & kvalificering



Agenda

1) Hvad er en forretningsplan?
2) Forretningsplan light

1) Holder ideen?
2) Er der et marked?
3) SWOT

3) Brugerinddragelse, brugertests



Hvad er forretningsplanen?

En forretningsplan er en beskrivelse af din 
(kommende) virksomhed og en plan for, hvordan 
du vil drive og udvikle den. (fra virk.dk)



Hvad kan forretningsplanen bruges til?

• Forretningsplan giver dig overblik over din idé
og virksomhed

• Gør det let for andre at forstå din ide



En ”light” forretningsplan

1) Beskriv ideen
2) Teamet bag
3) Markedet
4) Økonomi
5) SWOT
6) Andet



Beskrivelse af ideen

• Til startup uden tidligere produkter:
– Beskriv ideen (produktet) og virksomheden bag

produktet hvis virksomhedens strategi overordnet
ligger ud over produktet.



Spil beskrivelse

• Spillets titel
• Genre/ type
• Platform (umiddelbar, og evt. senere)
• Elevator pitch

– [Genre][Key mechanism or USP][Setting/theme][other, why you play]

– Eksemple: Dungeon crawler with unlimited
customizable loot set in a cyberpunk world where you
fight mutants to save the planet

• Beskrivelse/ features (5-8 vigtigste ting)



Øvelse: Beskriv ideen?

• Spil/ produkt
• Evt. beskriv jeres virksomhed

• Afslutning: Læs op for de andre gruppe

15 minutter til øvelsen



Teamet bag

• Kompetencer
• Uddannelse
• Rolle i virksomheden / projektet

• Skal afdække om I mangler kompetencer i
teamet.

• Skal i sidste ende kunne overbevise en
investor om at I er det rigtige team.



Øvelse: Beskriv teamet
• Kort pr. person
– Navn
– Titel i virksomhed
– Rolle(r) i virksomhed (hvilken værdi tilføjes)
– Kort baggrund: Uddannelse + relevant erfaring

• Afslutning: Læs op for de andre gruppe

15 minutter til øvelsen



Beskriv markedet og kunder
• Målgrupper:
– Pitch målgruppe (samarbejdspartner/ publisher)?

– Slutbruger/ køber/ gamer (typer/ persona)

• Platform og territorie

• Markedets størrelse og købelyst, evt antal købere
(i målgruppen på platformen, vær realistisk)

• Forretningsmodel (F2P, premium eller andet?)

• Konkurrenter (list 3-5 og beskriv hvorfor de er
konkurrenter)

• Evt. lidt om planer for markedføring



Øvelse: Beskriv markedet
• Målgruppe(r)
• Platform og territorie
• Markedets størrelse
• Forretningsmodel
• Konkurrenter
• Markedføring

• Afslutning: Læs op for de andre gruppe

15 minutter til øvelsen



Økonomi (overordnet)
• Produktionen:

– Udgifter (pr. måned, burnrate)
– Indtægt, Økonomisk behov (fase 1: bootstrap)
– Ønsket indtægt, Økonomisk behov (fase 2: full produktion)
– Risisi

• Produktet:
– Produktionsomkostning (burnrate * produktionsmåneder + launch udgifter)
– Partner omkostninger (publishers, platforms, marketing etc)
– Samlede omkostning (produktion + partner)
– Ønsket indtjening
– Salgspris (slutbruger/ gamer betaler)
– Antal enheder krævet solgt
– Forventede enheder solgt pr. måned
– Antal måneder fra start salg til profit?



Øvelse: Overblik over økonomi 
(virksomhed & produkt)

• Til denne øvelse – kom med bedste gæt (træk tal 
ud af røven!)
– Når i senere i virksomheden gør det rigtigt, skal der 

virkelig laves research og spørges rådgivere for at 
ramme realistiske tal.

• Afslutning: Diskussion i plenum, evt. med 
eksempler fra grupper

15 minutter til øvelsen



SWOT matrix

• Adskiller og sammenligner interne og eksterne
påvirkninger



SWOT anvendelse
• Er et nyttigt værktøj når et firma ønsker at:
– Evaluere sig selv og konkurrenterne
– Formulere en strategi
– Søsætte nye produkter
– Analysere projekter
– Starte op på et nyt marked
– Udvide virksomheden

Også godt hvis du står overfor at skulle starte ny 
virksomhed



SWOT eksempel
Case: Augmented Media virksomhed

Helpful Harmful

Internal S: 
Dynamisk team
Et års funding på plads
Stærk bestyrelse
God infrastruktur (regnskab etc.)
Positiv feedback fra potentielle 
brugere

W:
Uerfarent team
Dyr hardware
Dyr software (3D engine
osv) 

External O:
Ingen (rigtig) konkurrence
Lovende forretningskontakter
Kæmpe markedspotentiale (gaming)
Ny teknologi

T: 
Ny teknologi
Konservativt
forretningsområde
Lille spiller
Konservative brugere



Internt: Organisationens egenskaber



Interne egenskaber kan være

• Personer: evner, holdninger, erfaring, viden
• Produkter: kvalitet, pris, livs cyklus
• Produktion: kapacitet, fleksibilitet
• Organisation: struktur, sammenhængskraft
• Systemer: computere, databaser, software
• Økonomi: cash flow,
• Omdømme: kundernes holdning



Eksterne: påvirkninger fra 
omgivelserne



Eksterne påvirkninger kan være
• Økonomi: valuta, finanskrise
• Marked: stigende/ faldende, tendenser
• Lovgivning: forurening, produktkrav, 

energiforbrug, sundhed, sikkerhed
• Teknologi: alternativer, nye værktøjer, AI
• Samfund: befolkningssammensætning
• Miljø: genbrug, testkrav, miljøbeskyttelse
• Konkurrenter



Brug SWOT til…

• Analyse af kunden og det ønskede produkt
• Analyse af teamet og dit projekt eller dine 

processer
• At blive skarpere på mål 
• At vurdere en projektide



Øvelse: SWOT for virksomhed

• Lav et SWOT for jeres virksomhed på et stort
stykke papir.

• Brug evt. post-its til hvert punkt i tilføjer på
SWOT skemaet (så kan de flyttes hvis i ændre
mening)

• Afslutning: Grupper præsentere i plenum på
skift.



Brugerinddragelse

Tag tidligt kontakt til potentielle kunder – det er 
den bedste test af om din ide holder. 



Brugerinddragelse - hvordan
• Uformel samtale (venner og bekendte), pitch

ideen. Hvad tænker de umiddelbart?
• Struktureret interview (på ide plan)
• Spiltest, derefter spørgeskemaer
• Spiltest, derefter fokusgruppe

• Vigtigt med systematisk nedskrivning af alt
feedback. Vigtigt med mange tests og
målepunkter således at statistik bliver
repræsentative.



Vis Excel eksempel fra brætspil
• Uformel samtale (venner og bekendte), pitch

ideen. Hvad tænker de umiddelbart?
• Struktureret interview (på ide plan)
• Spiltest, derefter spørgeskemaer
• Spiltest, derefter fokusgruppe

• Vigtigt med systematisk nedskrivning af alt 
feedback. Vigtigt med mange tests og 
målepunkter således at statistik bliver 
repræsentative.



HUSK!

Du må ikke være alt for bange for at andre
snupper din ide (selv om det kan ske). Du 
risikerer at din ide aldrig kommer længere end 
dig – og så er du den lykkelige ejer af en god ide 
der aldrig blev til noget. 



Spørgsmål?



Fra ide til virksomhed



De 4 undervisningsgange
Mandag d. 2. 
Oktober

Motivation (og teams), 
Forretningsideen og fundamentet

Onsdag d. 4. 
Oktober

Forretningsplanen: Analyse og 
kvalificering

Mandag d. 9. 
Oktober

Marked: Salg & Markedsføring

Onsdag d. 11. 
Oktober

Økonomi, Rådgivere, Jura & Opstart.



Fra ide til virksomhed
del 3

Forretningsmodeller,
markedsføring & salg



Markedets to grupper

• BtB (business to business)
– Salg af produkter/ ydelser til andre virksomheder
– Kunderne: funktionelle og rationelle behov, pris vs.

kvalitet vs. tid. Mange involveret i købsbeslutning.

• BtC (business to consumer)
– Salg af produkter/ ydelser til private
– Kunderne: private og sociale behov, mere

impulsagtige, individet bestemmer købet



Segmentering af markedet

• Hvem kan dine kunder være?
• Inddel i gruppe ud fra kriterier, f.eks.:

– Geografi, demografi, køn, indtægt, købsadfærd,
hobby-interesse, udfordringer, branche etc.

• Inddel i nogle grupper 5-8 grupper
– Nogle arbejder med personaer for hver gruppe.

• Udvælge 1 gruppe som er din primære
målgruppe



Fordele ved segmentering

1) Påvirke målgruppen gennem din
kommunikation. Tale målgruppens sprog.
Fokusere på behov og krav.

2) Udnytte dine ressourcer bedre. Du rette
kommunikationen til de gruppe der reelt er dine
potentielle kunder.

3) Målrette produktudvikling. Du kender
målgruppen, og kan spotte evt. udækkede
behov.

4) Lettere spotte ”huller” i markedet



Prioritering af segmenter

S - Størrelsen (på kunden)
M - Muligheder (I kunden)
O - Omkostninger (for at få kunden)
K - Konkurrence (hvem er vi oppe

imod)

SMOK modellen kan bruges til at hjælpe med at 
vælge og prioritere imellem segmenter



Forretningskoncept

• Din unikke løsning på en bestemt gruppe
menneskers fælles problem/ behov

• Find dit koncept ved at:
– Analysere og definere hvilke behov dine produkter

tilfredsstiller
– Herved kan du uddrage hvilke argumenter du kan

bruge som salgsargumenter



Bagvedliggende behov

• Sælger du reelt det, du tror, du sælger eller
løser du med dit produkt nogle dybere-
liggende behov?
– Eksempel: Sælger du bare møbler eller sælger du

livsstil?
– Eksempel: Sælger du mobil puzzle spil eller sælger

du afstresning eller tidsfordriv?
– Sælger du space-shooter action eller sælger du

midlet til socialt samvær med venner?



Kundernes behov

• Kunder er ligeglade med dit produkt.

• Kunder er interesserede i at få afhjulpet et
problem eller få dækket et behov.

• Vigtigt at du i din kommunikation viser
kunderne at dit produkt hjælper med
kundernes behov.



Målret budskab til kunden

E = Egenskaber – hvad er produktet/ 
ydelsen, og hvad har det?

F = Fordele – hvad gør eller kan denne
egenskab?

U = Udbytte – hvad betyder fordelen for 
kunden – hvad får kunden ud af det?

• Du kan målrette dit budskab ved at bruge EFU
modellen:



Øvelse: Personaer for kunder
• Beskriv 3 forskellige typer/ personaer som i tænker er

målgruppen for jeres spil. Persona defineret som:
– Køn
– Alder
– Interesser
– Evt. tilføj: indkomst/ job/ personlighed/ omgangskreds

• Beskrive for hver persona:
– Hvilket behov får denne persona dækket af spillet?
– Hvilke elementer i spillet vil personaen foretrække?
– Hvad skal man sige om spillet for at gøre personaen

interesseret?

15 minutter til øvelsen



Produkter og priser



Dit produktmix (produktslusen)

Introduktions-
produkter

Kerne-
produkter

Tillægs-
produkter

Flagskibs-
produkter

Pakke løsninger

Kilde: 2009 Growth Company og David Madié.



Produkttragten

GRATIS ELLER BILLIGE PRODUKTER, 
SÅLEDES AT DIN KUNDE LÆRER DIG 

AT KENDE FOR FORHOLDSVIS FÅ
PENGE 

KERNEPRODUKTER, DER 
FORANKRER 

FORHOLDET TIL DINE 
KUNDER, OG GIVER 

DEM SMAG PÅ MERE 

Dit dyreste
produkt



Forskellige måder at skabe indkomst
(spilbranche)

• Vareproduktion - software licensering (publisher)
• Vareproduktion - software frasalg (salg af 

ejerskab)
• Ordreproduktion – udvikler produkt pr. ordre
• Royalty
• Abonnementer
• Reklameindtægter
• Timesalg (konsulent, codeshop, work-for-hire)
• Ydelsessalg (konsulent, codeshop, work-for-hire)
• Branchestøtte (Dfi mm)



Prissætning af produkter

• Værdiprincippet – værdien for kunden

• Omkostningsprincippet – dine omkostninger

• Konkurrentprincippet – konkurrenters priser

• Hvad koster du i timen



Den rigtige pris

• Den rehe pris bør give profit (højere indtægt 
end omkostninger).

• Men se også på et større billede ii. din 
strategi og prispolijk.
– Er du eneste på markedet, kan du tage højere pris.
– Er du markedsledende, men måske bliver presset 

af nye konkurrenter med lavere priser.
– Er du ny på markedet, skal du måske sænke prisen 

for at skaffe kunder.



Salgs- og leverings-be[ngelser

• Husk at overveje salgs og leveringsbetingelser 
for dine produkter.

• Er der omstændigheder der skal tages højde 
for? Eksempler:
– Kan kunden annulerer handlen?
– Hvem betaler fragten?
– Hvor lang kredit tid? Hvad med forsinket betaling?
– Forudsætter spillet noget bestemt? (hardware)?



Øvelse: Produkter & priser

• Produktmix i jeres nuværende projekt?
• Produktmix i jeres virksomhed?

• Hvad skal spillet koste?
• Prissætning på andre produkter? (work-for-

hire? In-app-purchases, add-ons?)

15 minutter til øvelsen



Markedsføring



Branding & markedsføring

• Finde navn til virksomheden/ produktet
• Designe logo til virksomheden/ produktet
• Markedsføre virksomheden/ produktet

• Mange oplever dette som en udfordring

Spil iværksættere, der udvikler BtC spil:
fokus på spillets navn, logo og markedsføring er 
vigtigst i starten



Branding

• Dit løie – det du sjller kunderne i udsigt
• Brand skaber jllid og troværdighed (for 

eksempel spilfirmaet Blizzard)
• Skabe jlknytning jl loyale kunder
• Ikke blot logo og chaher, - men alt hvad du 

foretager dig udenfor virksomheden og i din 
kommunikajon:
– Touchpoints: jdspunkter hvor brand er i kontakt 

med omverdenen.



Hvordan ser du ud - udefra

Payoff Navn Logo Touchpoints

• Grundlæggende elementer på plads med:
– Mission, Vision, Værdier

Processen derefter:



Payoff – essensen af branded

• Kort sætning, tagline eller bare slogan
• Hold en posijv klang – nemt at udtale
• Eksempler:

– Nintendo NES: ”Now you’re playing with power”
– Halo: ”Combat evolved”
– Halo 3: ”Finish the fight”
– Fallout: ”War. War never changes”
– Dead Space: ”Only the dead survive”
– YouSee: ”Mere ud af skærmen”
– Dolmie: ”Hvilken dag er din dolmio dag?”



Øvelse: Payoff/ tagline

• Hvad er virksomheden/ spillet bedst jl?
• Hvilket udbyhe får kunder af at vælge dit?
• Hvordan er det bedre/forskelligt fra konkurrenter?
• List 5 jllægsord der beskriver spillet/ virksomheden
• Hvad er spillets/ virksomhedens styrker og svagheder

• Spillets/ virksomhedens payoff er….

15 minu_er [l øvelsen



Touchpoints

• Kortlæg hvor dit brand har kontakt med dine
kunder = touchpoints

• Overblik = bevidsthed om alle de muligheder
og kanaler du har til at markedsføre, sælge og
samarbejde med kunder



Mindmap - Touchpoints

• Start med et ”mindmap” over alle de steder 
hvor virksomhederen (og spillet) kommer i 
kontakt med potentielle kunder



Sortering – før, under og efter køb

• Start med et ”mindmap” over alle de steder 
hvor virksomhederen (og spillet) kommer i 
kontakt med potentielle kunder



Øvelse: Mindmap & sortering

• Beskriv touch points (vælg enten spil eller
virksomhed jl øvelsen)

• Kontakt/ eksponering jl kunder (hvor, hvornår 
og hvordan):
– Før de har købet noget
– Imens jl køber (eller overevejer)?
– Eier de har købt

15 minu_er [l øvelsen



Salg



Salgssituationer for den typiske indie
spiludvikler

• BtC – de færreste spiludviklere har direkte 
kontakt til slutbrugerne. Det tætteste er self-
publishing hvor kommunikation sker digitalt 
på skrift.

• BtB forhandlings-situationer:
– Bank/ investor/ fonds-møde
– Publisher/ IP-ejer/ større udvikler møde
– Platform ejer/ Værktøjsejer møde
– Kunde (produkt/ komponent-salg)



Salg

• Salg er et håndværk som du kan lære
• Tænk på salg som ”at give kunden en god 

oplevelse”

• Salgs består af 80% psykologi og 20% teknik
• Gælder både for salg og forhandlinger over 

email og for salg ved personlige møder
• Salg er en kompleks arbejdsdiciplin:

– Kræver: produktkendskab, planlægning, 
salgsteknikker, psykologi og meget andet



De 3 E’er i relationsbaseret salg

EGOSTYRKE - Kend dig selv
Bliv bedre til at arbejde med de mange elementer af salg. Lær
at spille på dine styrker og undgå at eksponere dine 
svagheder.

EMPATI - Indfølingsevne
Følelsesmæssig intelligens. Evnen til at sætte sig I andre
menneskers sted. Det kan trænes men kræver at du oprigtigt
interesserer dig for andre mennesker.

EGODRIVE - Vilje og initiativ (salgsplanlægning)
En klar og tydelig plan skal understøtte din fremdrift. Det er
viljen der driver værket.



Fire typer kunder
DIREKTE, KRÆVENDE OG HURTIGE

Håndtering:
• Ingen smalltalk, direkte til sage
• Vær tydelig i spørgsmål og svar
• Vær forberedt på at forhandle

UDADVENDTE OG SNAKKESAGELIGE

Håndtering:
• Smalltalk. Tal om drømme og ideer
• Sæt dagsordenen
• Vær tydelig ved afslutning (sikre

hvad I har aialt)

FORMELLE OG DETALJEORIENTEREDE

Håndtering:
• Tal formelt og undegå smalltalk
• Vær omhyggelig og værdsæt

detaljer.
• Undgå subjektive vurderinger

STILLE OG INDADVENDTE

Håndtering:
• Tilbyd din hjælp
• Fortæl præcis hvad der sker
• Kunden ønsker garanti for at alt vil

forløbe godt – giv den



Forløbet på salgsmødet
KORT PRÆSENTATION

ELEVATOR PITCH

KUNDENS BEHOV OG ØNSKER
LYT OG STIL SPØRGSMÅL

PRÆSENTATION AF PRODUKTER
BESKRIV FUNKTION, FORDELE OG ULEMPER

VED DIT PRODUKT/ SERVICE

KUNDENS INDVENDINGER.
LYT AKTIVT, SPØRG IND,

GIV MEDHOLD. ARGUMENTER
FOR DIN LØSNING

LUKNING AF SALGET
SPØRG EFTER ORDREN

HVIS KUNDEN
ER KLAR

AFSLUTNING
BEKRÆFT
AFTALER



Salgsmaterialer – spil pitch
• Indledende (at fange interessen):

– Email salgs-pitch (inkl. sælgende artwork)

• Opfølgning (evt. møde), det faktiske pitch
– 1-pager
– Concept artwork (artwork, mock-screens etc)
– Concept dokument
– Screenshots
– Videoklip
– Budget/ økonomi outline
– Tidsplan og ressource outline

• Flere detaljer (kunden er interesseret og vil vide mere):
– Demo/ playable
– Design document
– Detaljeret produktions-plan og -budget



Spørgsmål?



Fra ide til virksomhed
del 4

Opstart, Rådgivere og 
Økonomi



Opstart af 
virksomheden

(alt det praktiske)



Virksomhedstyper
• Enkeltmandsvirksomhed og I/S (mere end én)

– Intet kapitalkrav ved opstart
– Ejerne hæfter personligt.

• ApS eller A/S
– Krav om opstartskapital (hhv 50t og 500t kr.)
– Ejerne hæfter max. for indskudt kapital
– A/S krav om bestyrelse.

• IVS (iværksætterselskab)
– I praksis et ApS, med en gradvis opsparing at kapital
– 25% overskud sættes tid side hvert år, indtil 50t kr. er nået.



Hvilken type skal du vælge
• Enkeltmandsvirksomhed hvis du driver som

hobby eller konsulent, men få eller ingen
større kapital investeringer

• ApS hvis du har start-kapitalen.

• IvS som iværksætter uden startkapital, og
specielt hvis du satser på at udvikle
virksomheden til dit primære arbejde.



Registrering af virksomheden

• Anmeldelse til erhvervsstyrelsen
• Blanket hentes på www.virk.dk
• Udfyld virksomhedens oplysninger
• Udfyld 6-cifret branchekode
– Se liste over koder www.erhvervsstyrelsen.dk

• Du får tilsendt virksomhedens CVR nummer
– CVR registret (www.cvr.dk )

http://www.virk.dk/
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
http://www.cvr.dk)/


Forsikringer

• Dine private forsikringer dækker ikke, heller 
ikke selv om du arbejder i eget hjem.

• Erhvervsforsikring (svarer til indboforsikring)
• Arbejdsskade- og erhvervssygdoms-forsikring
– Lovpligtig hvis du har ansatte

• Ansvarsforsikringer
– Hvis firmabil lovpligtigt med ansvarsforsikring



Forsikringer (fortsat)
• Ulykkesforsikring
– Undersøg om din forsikring er en heltidsforsikring

• Sygdom
– Det kan være dyrt at blive syg som selvstændig

• Pension

• Orientér dig om mulighederne på:
http://www.forsikringogpension.dk

http://www.forsikringogpension.dk/


Fagforening & A-Kasse

• Når du starter virksomhed skal du overveje
hvilken fagforening og A-Kasse du skal være i.

• Nogle fagforeninger og A-Kasser henvender sig
særligt til selvstændige.

• GameHub kan ikke hjælpe med at vælge eller
løse fagforenings- og akasse-relaterede
udfordringer.



Dagpenge
• Som selvstændig virksomhedsejer kan man 

som udgangspunkt ikke få dagpenge (10% 
ejerskab eller mere)

• Har du først tjent penge i virksomheden, 
• Der er en åbning som dagpengemodtager:
– Virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse
– Du skal spørge din a-kasse, og de skal godkende 

dig for du kan modtage dagpenge som 
selvstændig.



Hvornår er det hovedbeskæftigelse?

Når du opfylder mindst én af følgende:
• Arbejdet har været din primære forsørgelse i

en periode
• Arbejdet er det arbejde, du har brugt flest

timer på i fht. evt andet arbejde
• Arbejdet har dannet grundlag for optagelse i

en a-kasse

Kilde: AKAs (Akademikernes A-Kasse), website



Hvornår kan det betragtes som 
bibeskæftigelse?

• Når du ikke går under definitionen for 
selvstændig på fuld tid

• A-kassen vil sandsynligvis kræve:
– Du sandsynliggør, at dit arbejde i virksomheden til 

enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid
– Du bruger begrænset tid i din virksomhed
– Formålet med virksomheden er, at det er en 

bibeskæftigelse
– Du søger lønarbejde på fuldtid.

Kilde: AKAs (Akademikernes A-Kasse), website



Dagpenge ved bibeskæftigelse
• Kontakt din fagforeningen og spørg om reglerne.
• Typisk skal man:
– Udfylde ledighedserklæring for nyuddannede
– Udfylde blanketter om bibeskæftigelse og evt. andre 

blanketter.

• Dagpenge ved selvstændig som bibeskæftigelse i 
78 uger (ca. 1,5 år)

• Timer i virksomheden reducerer antal dagpenge 
du modtager
– Rapporteres på ydelseskort hver måned

Kilde: AKAs (Akademikernes A-Kasse), website



”Bootstrapping”
• Udtryk bruges om at starte op og klarer sig uden

eksterne midler (penge)
• Muligheder som iværksætter i DK:
– Bruge af egen opsparing
– Deltids eller fuldtidsjob ved siden af, som finansierer

private udgifter
– Virksomheden laver mindre WFH eller konsulent

opgaver som giver mulighed for minimal løn til at
dække faste udgifter.

– Dagpenge ved bibeskæftigelse



Eksterne rådgivere



Rådgivere
• Skat.dk (informationer, svar på spørgsmål)
• Revisor
• Advokat
• Pengeinstitut
• Lokalt erhvervskontor (f.eks. Væksthus

midtjylland)
• Væksthuse/ inkubatormiljøer (f.eks. GameHub i

Grenå)
• Private konsulenter



Når du søger rådgiver(e)

• Ring og spørg, det koster ikke noget.
• Kemi/ tillid er vigtigt.
• Høj faglig kompetence, optimalt med viden/

erfaring fra din virksomheds branche.
• Spørg om prisen før du sætter opgaver i gang
• Få afstemt forventninger
– På skrift hvis det koster penge



Budget



Budget – hvad er det?

• Regneark med udgifter og indtægter
• Beregnet ”balance” pr. måned eller kvartal
• Redskab til at skabe overblik
• ”Din plan omsat til tal”



Budget – hvad kan det bruges til?

• Få et overblik over den fremtidige økonomi
• Giver et grundlag at basere beslutninger på
– Skal du låne penge?
– Har du råd til at ansætte/ investere?
– Hvor længe kan jeg fortsætte?

• Skal vises til banken/ bestyrelsen/ investor
– Et kommunikationsdokument, som lader dig tale

med andre om din økonomi.



5 forskellige budgetter

• Privatbudget (dit/ din families)
• Etableringsbudget
• Driftsbudget
• Balancebudget
• Likviditetsbudget



Privat budget eksempel



Budget eksempel - simplificeret
Januar Februar Marts

Indtægter
- Salg af vare 20.000 3.000 23.000

Udgifter
- Variable (materialer) 5.000 500 3.000

- Faste (husleje, løn etc) 10.000 12.000 9.000

Renter og afskrivninger
- Renter af banklån 0 300 0

- Drifts midler 0 0 0

BALANCE (over-/ under-skud) 5.000 -9.800 11.000

AKKUMULERET 5.000 -4.800 6.200



Budget eksempel - drift

Kilde: virk.dk



Øvelse: lav et budget for 
virksomhedens første 6 måneder

• Brug budgetskabelonen (excel ark)

• Efter øvelsen, præsentation i plenum fra hver
gruppe af oplevelser med at arbejde med
budget?



Økonomi



Regnskaber

”En oversigt der viser indtægter og udgifter over 
en given periode, samt et øjebliksbillede af 

værdier, gæld og egenkapital.”

• Lovpligtigt: regnskab mindst 1 gang om året
– Resultatopgørelse for regnskabsåret
– Balance ultimo (ved regnskabsårets slutning)



Regnskaber – hvordan gør jeg
• Kan virke svært… men husk…
• Det skal først udarbejdes når du er i gang med 

virksomheden (og har været i gang i 1 år)
• Godt at være forberedt:
– Få en firma bank-konto (så kan du se posteringer)
– Gem alle bilag/ udlæg/ kvitteringer i mappe

• Hvis usikker, - opsøg en rådgiver når tiden 
nærmer sig



Bogføring/ bogholder(i)

• Lovpligtigt at bogføre indtægter og udgifter
• Bogføringen gør rede for hvad virksomhedens 

penge bruges til.
• Lovpligtigt at gemme alle bilag i 5 år + 

nuværende.
• Gøre det selv, eller hyre en bogholder?
• Anskaf et bogføringssystem! Et regneark eller 

papir og blyant er ikke nok.



Bogførings- /regnskabssystemer

• E-conomic ( www.e-conomic.dk )
• Microsoft C5 ( www.c5live.dk )
• Summa Summarum ( web.vismaavendo.dk )
• Dinero ( www.dinero.dk )

• Men check lige med din rådgiver/ revisor/
bogholder hvilket system de bruger/ kender/
har.

http://www.e-conomic.dk)/
http://www.c5live.dk/
http://www.vismaavendo.dk/
http://www.dinero.dk/


MOMS
• Moms er 25% af det du sælger.
• Hvis du sælger til danske virksomheder skal du ligge

25% oveni din faktura.
• Hvis du køber vare med moms til virksomheden, kan

du få pengene tilbage igennem momsrapporteringen.
• Rapportering til SKAT hvert kvartal
– Rapporter alt moms du har fået ind ved salg
– Rapporter alt moms du har betalt via virksomhed ved køb
– Forskellen = du skal enten betale til skat eller får noget

tilbage.



Løn og ansatte
• Hvis du har ansatte skal de have løn som A-

indkomst
• Hvis du selv skal have penge fra virksomheden

hver måned (IvS, ApS, A/S) skal du have løn på
samme måde

• Anbefaling er at bruge lønsystemer:
– Eksempler: Danløn, Multidata, Dataløn eller

tilsvarende
– Gode lønsystemer hjælper med registreringer,

indberetinger, betalinger til tiden etc.
• Alternativt kan man hyre en lønbureau



Finansiering



Finansiering
• Lån eller tilskud fra familie
• Lån i banken
• Partner eller investor (penge for andele)
• Business angels (investor)

Diverse vækstmidler:
• Vækstfonden
• Innovationsfonden



Finansiering - spilbranche

• Støttemidler:
– Creative media EUROPE
– DFI (Danish Film Institute)

• Investeringsfonde:
– CapNova

• Private investeringsfirmaer:
– Sunstone (primært København)
– Nordisk Film Games



Øvelse: Finansieringsbehov
• Hvor længe kan i bootstrappe?
• Vurder i gruppen om virksomheden har brug for

finansiering?
• Hvad sker der hvis der ikke skaffes indtægt/

finansiering?
• Hvornår skal indtægt/ finansieringen være på plads?
• Hvor mange penge skal skaffes?
• Læg en plan for hvorfra, hvordan og hvornår i vil skaffe

finansiering?

• Efter øvelsen, præsentation i plenum
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