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INTRODUKTION

Som en del af tilmeldingen til 

DGI Impact, skal du udfylde og 

sende ansøgningen som PDF  

til simon.knoblauch@dgi.dk 

Ansøgningen tager udgangs-

punkt i modellen Business Model 

Canvas, som kan bruges til 

projekt- og forretningsudvikling. 

Hvis du vil læse mere om til-

gangen, kan finde mere  

information på Strategyzer.

Du kan med fordel printe denne 

vejledning og have den liggende 

når du udfylder ansøgningen.

Har du fortsat spørgsmål til  

ansøgningsprocessen, så  

kontakt projektleder for DGI 

Impact Simon Knoblauch på 

simon.knoblauch@dgi.dk

Held og lykke.

1. MÅLGRUPPE

Målgruppen er dem du skaber 

værdi for. Det kan både være 

brugere eller betalende kunder. 

Spørg dig selv:
 � Hvem skaber vi værdi for?

 � Hvem er aftageren af produk-

tet eller servicen?

 � Hvem er slutbrugeren?

Eksempler på målgruppeseg-

mentering:
 � Massemarked. En bred 

vifte af potentielle kunder da 

produktet eller servicen kan 

henvende sig meget bredt i 

befolkningen.

 � Niche marked. Denne målgrup-

pe er baseret på meget speci-

fikke behov og karakteristika.

 � Diversificering. Denne mål-

gruppe er fleksible i versioner 

af produktet eller servicen 

så det passer den enkeltes 

behov og ønsker.

2. VÆRDIFAKTORER

Værdifaktorer er de forskellige 

måder jeres produkt eller service 

opfylder behov, løser problemer 

og skaber værdi for målgruppen

Spørg dig selv:
 � Hvilken værdi skaber vi for 

målgruppen?

 � Hvilke af målgruppens pro-

blemer løser vi?

 � Hvilke af målgruppens behov 

opfylder vi?

Værdiskabelse eksempelvis i 

relation til:
 � Produktet/ydelsen er nyska-

bende

 � Tilpasset målgruppen

 � Tilgængelighed

 � Design

 � Pris

3. KANALER

Hvordan bliver dine værdifakto-

rer markedsført, solgt og leveret 

til Målgruppen?

Spørg dig selv:
 � Gennem hvilke kanaler fore-

trækker vores målgruppe at vi 

når dem?

 � Hvordan når vi målgruppen 

i dag?

 � Hvordan hænger de forskel-

lige kanaler sammen?
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Checkpoints på vejen:

1.  Opmærksomhed. Hvordan 

skaber vi opmærksomhed om 

vores produkter og services?

2.  Bedømmelse. Hvordan hjæl-

per vi Målgruppen med at be-

dømme vores Værdifaktorer?

3.  Købet. Hvordan gør vi det mu-

ligt, og nemt, for Målgruppen 

at købe vores produkt?

4.  Levering. Hvordan leverer vi 

de enkelte Værdifaktorer til 

Målgruppen?

5.  Eftersalg. Hvordan kan Mål-

gruppen få service og support 

efter købet?

4. RELATIONER

Hvad er relationen mellem mål-

gruppen og os?

Spørg dig selv:
 � Hvilke relationer foretrækker 

vores målgruppe?

 � Hvilke relationer gavner for-

retningsmodellen bedst?

 � Hvordan skaber og vedlige-

holder vi relationer?

Relationer kan eksempelvis være:
 � Personlig betjening

 � Webbaseret, e-handel eller 

netværk

 � Automatiseret

 � Fællesskab af brugere

5. INDTÆGTSKILDER

Indtægtskilder er de forskellige 

måder du får omsat dine Værdi-

faktorer til indtjening.

Spørg dig selv:
 � Hvilke værdifaktorer vil 

målgruppen virkelig gerne 

betale for?

 � Hvor meget er målgruppen 

villig til at betale?

 � Hvilke forskellige indtægtskil-

der er der?

 � Hvordan foretrækker mål-

gruppen at betale?

Eksempler på indtægtskilder:
 � Salg af produkt

 � Abonnement

 � Leje / leasing

 � Licens

 � Annoncering

 � Serviceaftale

6. RESURSER

Resurser er de uundværlige 

aktiver i din forretningsmodel.

Spørg dig selv:
 � Hvilke resurser kræves af vo-

res Værdifaktorer, Relationer 

eller Målgruppe?

Eksempler på resurser:
 � Fysiske

 � Intellektuelle (copyright, data, 

patent)

 � Menneskelige

 � Økonomiske

7. AKTIVITETER

Aktiviteter er de handlinger som 

er centrale for at kunne levere 

værdiskabelsen til Målgruppen.

Spørg dig selv:
 � Hvilke aktiviteter kræves af  

vores Værdifaktorer, Relatio-

ner, Kanaler og Indtægtskilder?

Eksempler på aktiviteter:
 � Produktion: Design, fremstilling

 � Problemløsning: Konsulent-

ydelser, service

 � Platform/netværk

8. PARTNERE

Netværket af leverandører og 

partnere er nøglespillere som 

supplerer din organisation i at 

levere værdi til Målgruppen.

Spørg dig selv:
 � Hvem er vores vigtigste 

Partnere?

 � Hvem er vores vigtigste leve-

randører?

 � Hvilke Resurser køber vi ind 

hos vores partnere?

9. OMKOSTNINGER

De vigtigste omkostninger i  

forretningsmodellen

Spørg dig selv:
 � Hvad er de vigtigste omkost-

ninger i forretningsmodellen?

 � Hvilke Resurser eller Aktiviteter 

er mest omkostningstunge?

 � Er forretningsmodellen mest 

afhængig af lave, faste eller 

variable omkostninger?
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