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Forord
Misundelse er en god ting. For den er et udtryk for, at man 
kan se, at der er nogen, der har det bedre end en selv, og 
dermed giver misundelse grobund for at stræbe efter en be-
dre tilstand. Dette er også gældende for virksomheder, idet 
misundelse kan være et udtryk for en refleksion i virksom-
heden gående på, at man kunne have gjort noget bedre, og at 
man har muligheden for i fremtiden at forbedre sig. 

I denne manual ønsker vi, at du skal blive misundelig på vegne 
af din egen organisation. 

Du skal blive misundelig på de 
danske små og mellemstore virk-
somheder som klarer sig helt ex-
ceptionelt godt; på nydansk; de 
virksomheder, som sparker røv. 
Dem har vi nemlig fundet frem til 
i en stor empirisk undersøgelse. 

Vi har gjort forarbejdet, og din opgave er at bruge de værk-
tøjer og tankesæt, vi har udarbejdet til dig. Det er naturligvis 
ikke alle værktøjer, som er lige interessante for alle organi-
sationer. Du skal bruge din nye viden om Kickass Companies 
til at vælge netop de værktøjer fra manualen, som passer til 
netop din virksomhed og, ikke mindst, din egen ledelsesstil.

Det er vores holdning, at held ikke er nok til at opnå succes 
som virksomhed: 

Hvis du heller ikke føler, at held er nok til at få succes, men 
gode råd er på sin plads, så grib manualen - grib pointen - grib 
dagen!

Vi tror på, at succes skabes ved bevidsthed, konsekvent 
beslutningstagen og et fokus på eksekvering.
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Når det kommer til at sikre en blivende indtjeningsevne, og 
dermed langsigtet succes, er forretningsmodeller i de senere 
år blevet “talk of the town”. Vores empiriske undersøgelser 
viser, at det, for at få succes, ikke er tilstrækkeligt blot at 
kunne organisere en stærk forretningsmodel, men at leder-
skabet rundt om forretningsmodellen er en lige så afgørende 
del af successen. Det er netop kombinationen af at udvikle og 
eksekvere en forretningsmodel, som hænger sammen med 
et stærkt lederskab på den ene side og ledelse på den anden 
side. Lederskab er at gøre de rigtige ting, imens ledelse er at 
gøre tingene rigtigt (Drucker, 2001). 

Kigger man ud i den store vide verden, ser vi i disse år teknologi 
og store datamængder smelte sammen med netværksbase-
rede forretningsmodeller i Smart Cities og Internet of Things 
baserede projekter. Man ser Lean start-ups, born globals og 
co-opetition. I denne nye, åbne, turbulente og transparente 
verden bliver den industrielle æras strategi-tænkning stærkt 
udfordret blandt andet på de mange nye og forskelligartede 
værdiskabelseslogikker, som er opstået i takt med, at virk-
somheder er blevet bedre og bedre til at tænke partnerskaber 
ind i deres værdiskabelse. Pludselig bliver kunderne til cen-
trale partnere i værdiskabelsen og ikke blot endestationen i 
en statisk værdikæde, og nye konkurrenter entrerer veleta-
blerede brancher fra hidtil uanfægtede flanker. 

Spørg bare hotellerne (AirBnB), taxiselskaberne (Uber) og 
bankerne (SocietyOne) om denne sandhed. Din forretning 
kan blive disruptet ”overnight”, hvis din forretningsmodel 
ikke er unik og fremtidssikret. Vores anbefaling er derfor at 
droppe en forældet konkurrenceorienteret tilgang til det at 
drive forretning. I stedet foreslår vi, at I har fokus på at skabe 
fremtiden ved at udvikle og eksekvere en unik forretnings-
model med udgangspunkt i et stærk lederskab.

Vi forstår det at have et stærkt lederskab som evnen til at 
inspirere andre, herunder medarbejdere, kunder og andre sa-
marbejdspartnere og sammen med dem skabe fremtiden. 

Peter Drucker udtalte: 

”The best way to  
predict the 
future is to  

create it”
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Den danske produktivitetskommission slog i 2014 fast, at 
danske virksomheder skulle tænke nyt for at kunne hæve 
deres produktivitet (Produktivitetskommisionen, 2014). Ny-
tænkning i denne forstand kan ske på mange måder. Der kan 
være tale om anvendelsen af ny teknologi, procesforbedring-
er, nye produkter eller services, nye arbejdsgange eller nye 
forretningsmodeller som nogle af de ting man kan arbejde 
med, for at hæve en virksomheds produktivitet. 

Men produktivitetsforbedringer sker hverken på samme 
måde eller i samme grad i alle virksomheder, fordi der find-
es mange forskellige typer virksomheder, alle med mange 
forskellige udfordringer, og tilmed er der mange forskellige 
ledertyper. Det er komplekst, og alle virksomheder har derfor 
i en eller anden udstrækning brug for en manual til at forstå, 
hvordan de kan arbejde på at blive en misundelsesværdig 
virksomhed, nemlig et såkaldt Kickass Company. Og denne 
bog er præcis en sådan manual. 
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I dette introducerende kapitel smører vi lige tandhjulene, 
inden maskinen bliver startet op. Dette gør vi ved at intro-
ducere en række begreber omkring forretningsmodeller, ek-
sekvering og lederskab, og ud fra disse begreber beskriver vi, 
hvordan du kan arbejde med at lede sin virksomhed frem til 
exceptionelle resultater. På næste side præsenterer de 6 hov-
edpointer i bogen.
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Du skal have en stærk vilje. Med 
afsæt i et formål og en attraktiv 
vision skal du foretage strategiske 
valg omkring virksomhedens 
vækst, organisering og drift. 
Specielt vigtig er også din evne 
til at holde fokus i forhold til 
planlægning og styring af de 
rigtige aktiviteter.

POINTE 2: DU SKAL VÆRE DER 
FOR KUNDEN!
Din viden om kundens situation og 
behov skal være uovertruffen, og 
du skal udnytte dette til at skabe et 
økonomisk overskud i det økosystem, 
der hedder ”os og vores kunder”. Viden 
om kunderne er en kritisk ressource i 
virksomhedens markdsførings- og 
salgsarbejde. Denne viden skal du 
bruge til at være exeptionelle i at 
skabe værdi for dine kunder.

POINTE 3: DET ER IKKE  
NOK AT VÆRE GOD!
Du skal finde dit specialiseringsfelt – der 
hvor du er verdensmester – enten på 
produktion, service eller viden. Dette er din 
forsikring imod udelukkende at konkurrere 
på pris, og samtidig en reminder om, hvor 
du skal fokusere. 

POINTE 1: DU SKAL VILLE DET!
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POINTE 4: DU SKAL GØRE DET  
SAMMEN MED ANDRE!

Et stærkt fællesskab er 
afgørende. Du skal være en stærk 
kommunikator og facilitator og 
skal evne at inspirere, motivere 
og involvere medarbejderne. 
Opbygningen af en stærk ”vi-
kultur” med et fælles formål 
er et fundament for stærke 
relationer, videndeling og 
samarbejder.

POINTE 5: DU SKAL KUNNE SKIFTE 
GEAR!
Du skal finde en forretningsmodel, 
som er fleksibel i forhold til 
de krav, dit marked stiller, og 
den skulle gerne indeholde 
skalérbarhedstræk. Dette gør, at 
du nemmere vil kunne udnytte 
de vækst- og eksportmuligheder, 
som du møder, eller vælger at 
skabe.

POINTE 6: DU SKAL BRUGE MÅL, DER 
MOTIVERER!

Når måltal bruges korrekt, skaber de 
inspiration og energi i hele virksomheden. De 
bruges positivt til at skabe udvikling hen imod 
at blive verdensmester. Måltal, der motiverer, 
er med til at underbygge kommunikation 
og forståelse mellem ledelsesniveauerne og 
mellem virksomhedens afdelinger. Måltal skal 
også bruges til opfølgning; holder vi kursen?
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Igennem vores eget virke i dansk erhvervsliv har vi haft tal-
rige oplevelser med virksomheder, som var noget særligt, og 
vi vil gerne understrege, at man langt fra behøver at være 
Novo Nordisk eller A.P. Møller-Mærsk for at være en særlig 
virksomhed. Der kan lige så vel være tale om, at man er en 
mindre plastvirksomhed i Randers, et ismejeri i Esbjerg eller 
et ingeniørfirma i Odense. Når spotlightet falder på de små og 
mellemstore virksomheder, er der sjældent tale om virksom-
heder med unikke patenter og rettigheder, og der er i endnu 
mindre grad tale om virksomheder, der arbejder særligt nu-
anceret med strategi eller har en overnormal mængde frie 
midler til rådighed. 

Tværtimod. 

Så derfor satte vi os for at undersøge, om der fandtes nogle 
særlige gener, et slags DNA, som kunne forklare den excep-
tionelle succes, vi så hos bestemte virksomheder. Vi blev nys-
gerrige på dette ”særlige DNA” og satte os for at undersøge, 
hvad det bestod af.

Igennem dette arbejde afdækkede vi en lang række mod-
eller, som, i et internationalt perspektiv, indeholder interes-
sante bidrag i forhold til at udvikle og styre virksomheder 
med henblik på at gøre dem mere succesfulde. Men det blev 
hurtigt tydeligt for os, at de tankesæt som de almindelige 

strategimodeller, som typisk er udviklet i 1970’erne, 80’erne 
og 90’erne, baserer sig på, er ufuldstændige. Måske kunne 

man endda gå så vidt som at påstå, at de er passé? Dette 
vil vi lade læserne selv at bedømme. Men hvorom alting er, 
så er der sket meget i den virkelige verden, siden BCG-matri-
cen og SWOT analysen blev opfundet. Hastigheden, hvormed 
markeder, kunder, produkter, kanaler mm. forandrer sig, er 
øget markant, planlægningshorisonterne for virksomhed-
erne er blevet markant kortere, teknologiudviklingen er ble-
vet hurtigere og mere uforudsigelig – og tiden, vi har til at 
træffe velovervejede, strategiske beslutninger, er reduceret 
drastisk. Vores oplevelse var, at det til tider var problematisk, 
at så mange strategier til stadighed støtter sig op ad værktø-
jer med 30-40 år på bagen. 

Vores erfaringer med vækstvirksomheder er...
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I vores søgen efter et stærkere ståsted til at kunne udvikle 
danske små og mellemstore virksomheder (SMV) har vi på 
den ene side været fascineret af management litteraturen 
omhandlende den helhedsorienterede og rummelige virksom-
hed. Her giver især Tribal Leadership (Logan m.fl., 2008) og 
Good to Great (Collins, 2001) modellerne, som tager udgang-
spunkt i store børsnoterede amerikanske virksomheder, en 
række nyttige og værdifulde bidrag som i nogen grad har vist 
sig relevante for danske SMV’ere. På den anden side har vi 
været flittige brugere af, og fortalere for, redskaberne Busi-
ness Model Canvas og Value Proposition Canvas, udviklet af 
schweizerne Alexander Osterwalder og Yves Pigneur. Vi har 
søgt inspiration i design thinking og problembaseret læring 
tankesættene i vores bestræbelser på at skabe en manual for 
de virksomheder, som søger succes.

Vores indgangsbøn til denne manual har derfor været: 

Kan vi oversætte ledelsestankerne fra disse 
modeller til en dansk SMV kontekst? Og hvor-
dan? 

Og hvad kendetegner de virksomheder, som er 
bedst til at eksekvere en god forretningsmodel? 

I deres fællesmængde synes disse modeller at indeholde et 
løfte om den helheldsorienterede – og samtidigt profits-
kabende - virksomhed. Med ”helhedsorienteret virksomhed” 
mener vi blandt andet en virksomhed, der anerkender eksis-
tensen af mere end en finansiel bundlinje, herunder en so-
cial-, en miljømæssig- og en vidensmæssig bundlinje. Samti-
dig vil den typiske helhedsorienterede virksomhed se sig selv 
som en del af et økonomisk økosystem, hvor både kunder, 
konkurrenter, samarbejdspartnere, leverandører og samfun-
det er medspillere i forhold til at skabe værdi.

Med dette afsæt har vi skabt en manual, som kobler mod-
ellerne sammen med praksis ved at give konkrete anvisninger 
til, hvordan man som ejer eller leder kan arbejde med at om-
forme ens virksomhed til et Kickass Company. Med manual 
forstår vi, at der er angivet konkrete værktøjer med tilhøren-
de anvisninger og checklister til, hvornår og hvordan man kan 
bringe disse i spil.  

Dette gav os følgende indgangsbøn...
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Et vigtig udgangspunkt i denne manual er forståelsen af be-
grebet ”forretningsmodel”. Forretningsmodeller er i sig selv 
ikke nye. Faktisk er de et fast element i enhver virksomhed. 
Man kan argumentere for, at ingen virksomhed kan eksistere 
uden en forretningsmodel, selv om dens forretningsmod-
el måske er at drive en langsigtet urentabel forretning. En 
forretningsmodel beskriver hvilke aktiviteter og ressourcer, 
der skaber værdi til en given virksomheds kunder og brugere, 

samt hvordan relationen til kunden er karakteriseret. Yder-
mere beskriver forretningsmodellen virksomhedens omkost-
ningsgrundlag og anvendte indtjeningsmodeller. 

At forstå, hvilken værdi man skaber for sine kunder, og hvor-
dan dette oversættes til profitabilitet gennem stærke forret-
ningsmodeller, er afgørende for at få succes i nutidens forret-
ningsverden.

“En forretningsmodel beskriver den 
måde, hvorpå en organisation skaber, 
leverer og fastholder værdi”

- Osterwalder & Pigneur, 2010
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Interessen for at forstå forretnings-
modeller og hvordan disse kan ud-
vikles, forbedres og forandres, er øget 
betragteligt i de sidste 10 år. Fra at have 
været et udskældt koncept forbundet 
med risikable forretninger under Dot 
com-boblen, har forretningsmodel-
begrebet vundet indpas på alverdens 
business schools, ledelsesgange og i 
en hver opstartsvirksomhed med res-
pekt for sig selv. Dot com-boblen var 
en betydelig faktor i at udstille be-
hovet for at forstå nye forretnings-
modeller, som opstod i kølvandet på 
teknologiudvikling og globalisering.
 
En forretningsmodel er den logik, som 
forener virksomhedens omsætnings-
model med, hvordan en virksomhed 
organiserer og sammenstykker sine 
aktiviteter, udnytter sine ressourcer 
og inddrager strategiske partnere i 
dette arbejde. Med andre ord, forret-
ningsmodellen er den platform, der 
muliggør, at en virksomhed kan føre 
sin strategi ud i livet.

Vigtigheden af at indlejre ny viden, nye 
teknologier og innovative koncepter 
i sunde forretningsmodeller synes at 
være alment kendt i erhvervskredse. 
Det er med tiden ligefrem blevet en 
politisk- og markedsføringsmæssig 
floskel på højde med “det er bundlinien 
der tæller”. Vores forskning viser, at 
det er utilstrækkeligt at stille sig til-
freds med blot en bundlinieforbedring 
eller en effektivisering af den eksis-
terende forretningsmodel. I hvert fald  
hvis man ønsker at skabe Danmarks 
næste erhvervseventyr.
 
I takt med at Internettet komplicerede 
en række af de klassiske forretnings-
modeller, herunder handelsvirksom-
hed, kommunikationsvirksomhed og 
logistik, ændredes vores generelle op-
fattelse af og behov for at forstå for-
retningsmodeller. Før årtusindeskiftet 
var den gængse opfattelse af en for-
retningsmodel noget med at skabe til-
strækkelig indtjening, samt at fasthol-
de denne indtjening. Som eksempel 

herpå kan nævnes Stewart og Zhao’s 
definition af en forretningsmodel fra 
2000: ”A Business model is a state-
ment of how a firm will make money 
and sustain its profit stream over time”. 
Denne relativt unuancerede definition, 
der udelukkende definerer en forret-
ningsmodel i finansielle termer, er 
måske i virkeligheden meget sigende 
for, hvordan man opfattede forret-
ningsmodeller, og dermed interessen 
for at forstå potentialet, da de såkald-
te Dot com virksomheder pludselig fik 
så meget investeringsmæssig interes-
se.
 
Ved årtusindeskiftet blomstrede 
således en række kæmpe succeser på 
rekord tid og ud af ingenting, og andre 
braste lige så hurtigt. Et af de klassis-
ke succeseksempler er Amazon, der 
blev stiftet i 1994 og i dag er omkring 
16,5 milliard dollars værd. Amazon var 
forgangseksempel for skabelse af en 
rentabel online butik. De udmærkede 
sig ved at have en automatiseret funk-

Forretningsmodeller
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tion i deres webshop, som henledte kunders opmærksomhed 
på, hvilke andre produkter, der også kunne være interessante, 
når de kiggede på en bestemt ting. Denne mekanisme skabte 
mere salg, men var i sig selv ikke nogen revolutionerende ny-
hed, da det er en grundlæggende del af den måde, man yder 
service på i almindelige fysiske butikker. 

Ligeledes fik Skype en enorm markedsværdi og blev solgt 
til eBay for 2,6 milliarder dollars i 2005 og senere solgt vid-
ere til Microsoft for 8,5 milliarder dollars i 2011. Skype havde 
skabt et nyt globalt telefonselskab, hvor kunderne kunne 
ringe til hinanden og til andre teleselskabers kunder. En ser-
vice der i sig selv heller ikke var nogen revolutionerende ny-
hed, for der var jo i forvejen mange store traditionelle tele-
fonselskaber. Nyheden og succesens årsag gjorde det endnu 
mere uforståeligt i en traditionel forretningsmodel-opfat-
telse; konceptet var nemlig, at kunderne kunne ringe gratis 
til hinanden, og til andre teleselskabers kunder til en på det 
tidspunkt ekstrem billig pris.

Men hvorfor blev disse to Dot com eksempler så radikalt mere 
værdfulde end lignende traditionelle virksomheder, når for-
retningsmodellen grundlæggende ikke var ny set i en tradi-
tionel forretningsmodel-opfattelse?  For at svare på dette 
krævede det at vi ændrede opfattelse af hvad en forretnings-
model er. For i begge tilfælde lykkedes det at tage en traditi-

onel forretningsmodel og ændre den radikalt ved at reducere 
omkostningsgrundlaget og samtidig øge værditilbuddet til 
kunderne. Og det er her forretningsmodelinnovationen har 
sin styrke. Især fordi vi i en traditionel forretningsmodel ikke 
ville forbinde radikale omkostningsbesparelser med et øget 
værditilbud til kunden, men vel nærmere tværtimod. 

I Amazons tilfælde skabte man en skalérbar global butik, 
med et stort automatiseret centrallager, med meget lave 
kundeserviceomkostninger, da de fleste transaktioner var 
automatiserede. Dette resulterede i nogle meget lave variable 
omkostninger i forhold til en traditionel butik. Skype formåede 
på samme vis radikalt at ændre forrentningsmodellen ved 
hjælp af ny teknologi. Man skabte et af verdens største tele-
fonselskaber uden at grave et eneste kabel ned. På den måde 
havde man reduceret omkostningerne radikalt i forhold til 
lignede virksomheder i branchen, hvor opbygning af teknisk 
infrastruktur er den største omkostning og det mest be-
grænsende for skalerbarheden.
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Værditilbuddet til kunden er i centrum
Tanken om kundernes behov er central i forretningsmodel-
forståelsen og et af de væsentligste aspekter af en tydelig 
differentiering fra de traditionelle strategiværktøjer, som ud-
vikledes op igennem 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne. Godt 
nok taler Porters værdikæde om en række generiske kunde-
strategier som laveste omkostninger, produktførerskab og 
samlede kundeløsninger, men metodikken er fjern fra tanken 
om, hvad kunden egentlig har behov for. Og dette er et af-
gørende element i at forstå ideen bag forretningsmodelkon-
ceptet. 

At arbejde med forretningsmodeller indbefatter, at man 
forstår sine kunders behov. Man bør derfor generere eller på 
anden måde frembringe indsigt om kunderne. Læs nærmere 
om dette på siderne 88 og 89.

I ovenstående eksempler bliver det klart, at forretning-
smodeller handler om mere end indtjeningsfokus og 
omkostningsminimering. De handler om at forstå den 
værdiskabelse, som kunden oplever i forhold sin egen situa-
tion, snarere end om produktets tekniske karakteristika eller 
egenskaber. At forstå værdiskabelse i dette lys er et centralt 
element i at forstå forretningsmodeller. Værdiskabelsen i 
en forretningsmodel defineres med begrebet ”værditilbud” 

(Osterwalder m.fl., 2014). Et værditilbud definerer de fordele 
en virksomheds produkter og ydelser giver til kunden. Det 
udtrykker de objektive og subjektive værdier, som virksom-
hedens forretningsmodel tilbyder kunden og er centralt i de 
nye succesfulde forretningsmodelkonfigurationer, vi ser ud-
mærke sig i disse år. 

Forretningsmodeller anses stadig som et relativt ungt teo-
retisk felt, der, som forklaret tidligere, opstod i forbindelse 
med dot com æraens indtog i slutningen af 1990’erne og de 
nye forretningsmuligheder, som fulgte i kølvandet herpå. In-
teressen for forretningsmodeller har fra start været stor, men 
i de første mange år kom denne primært fra de akademiske 
miljøer omkring Internethandel. 

Business Model Canvas er et relevant og godt redskab til at 
forstå forretningsmodeller og de potentielle muligheder, der 
er i at skabe nye forretningsmodeller eller forbedre disse. I 
2010 udgav Alexander Osterwalder og Yves Pigneur bogen 
”Business Model Generation”, og denne blev startskuddet til 
en ny og mere praksisnær anvendelse af metoder til udvikling 
af forretningsmodeller. På mange områder kan man tale om, 
at ”Business Model Generation” med værktøjet ”Business 
Model Canvas” har manifesteret sig som ”benchmarket” in-
den for innovation af forretningsmodeller. 
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Til trods for det faktum at Business Model Generation i dag er 
flittigt anvendt over hele verden, er den i manges øjne stadig 
utilstrækkelig på flere områder. Den generelle kritik går på, at 
omend bogen giver en god forståelse for, hvilke overordnede 
komponenter forretningsmodeller indeholder, fejler den i for-
hold til at gøre arbejdet med forretningsmodeller tilgængeligt 
for alle uden en større forforståelse. Et yderligere problem er, 
at en forretningsmodel i sig selv ikke beskriver det afgørende 
element i forretningsmodellens udvikling og eksekvering. I 
sidste instans beror denne succes på god ledelse.

Business Model Canvas er et meget anvendt værktøj til at 
beskrive, hvordan en virksomhed skaber værdi for sine kunder 
igennem de ni byggeblokke illustreret på side 22. Fordi Busi-
ness Model Canvas er så enkel at bruge og simpel at forstå, 
styrkes kommunikationen i de virksomheder, som bruger 
denne model samtidig ofte i særlig grad. 

Hvis ikke man har mod på at læse de 288 sider i Business 
Model Generation (Osterwalder & Pigneur, 2010) for at få 
et indgående kendskab til forretningsmodeller, kan man 
med fordel granske de næste fem sider her, og anvende de 
beslægtede værktøjer senere i denne manual. 

Styrken ved Business Model Canvas værktøjet er den sam-
menhængende visualisering af de ni byggeblokke som udgør 
en virksomheds forretningsmodel. En forståelse af disse 
samt hvordan de spiller sammen er et stærkt grundlag for at 
kunne skabe en overordnet og sammenhængende værdiska-
belseshistorie og derfra løbende kunne justere og optimere 
den måde man driver forretning på i forhold til f.eks. nye 
konkurrencevilkår eller nye forretningsmuligheder. 
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En forretningsmodel skal:

1. Afklare hvem dine kunder er, og hvilke behov de har 
2. Afklare hvad det er, dine kunder sætter pris på og 

dermed gør dem glade
3. Afklare hvordan det er, vi skaber og leverer værdi for 

kunderne 
4. Afklare hvordan vi tjener penge 
5. Synliggøre de afgørende ressourcer og aktiviteter for 

forretningsmodellens succesfulde eksekvering

Forretningsmodelbegrebets styrke ligger netop i evnen til at 
belyse og kommunikere, hvordan virksomheder i deres hel-
hed kan konfigurere deres værdiskabelse og samtidig indar-
bejde strategier for, hvordan man bedst muligt leverer vær-
di til sine kunder. I denne helhed indgår også betragtninger 
om, hvordan man sammenstrikker og udnytter de nærmeste 
partnerskaber for virksomheden. 

Når man arbejder med at forbedre sin virksomheds forret-
ningsmodel, skal man huske på, at det ikke er en proces, der 
kan planlægges som et jævnt, fremadskridende forløb. Snar-
ere skal man tænke det som en eksperimenterende og læren-
de proces. Udviklingen af en forretningsmodel er i høj grad en 
læreproces, hvor man undervejs bliver klogere på, hvad man 
forestiller sig, hvilke muligheder der er, og hvordan man kan 

realisere en konkret forretningsmodelsjustering. Undervejs i 
denne læreproces kan man med fordel arbejde ud fra de tre 
sammenhængende faser: “forstå”, “forny” og “forankre”. 
Disse kan gennemløbes igen og igen, indtil den nye succes-
fulde forretningsmodel er implementeret. 

En forretningsmodel skal gøre fire ting
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- Osterwalder & Pigneur, 2010

Business Model Canvas
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Værktøjet kort forklaret
Business Model Canvas (Osterwalder 
og Pigneur, 2010) opdeler, som tid-
ligere nævnt, en forretningsmodel i 
ni byggeblokke som illustreret i fig-
uren på side 22. Værditilbuddet er 
centralt i modellen, hvor højre-siden 
er repræsenteret af byggeblokkene; 
kundesegmentet, relationen og kana-
len til dette. Venstre-siden, derimod, 
fortæller hvilke aktiviteter, ressourcer 
og partnere, der skaber værditilbuddet 
for kunden. Under disse er byggeblok-
kene omkostninger og indtægter, der 
naturligt er en del af enhver forret-
ningsmodel. Modellen giver et godt og 
hurtigt overblik over, hvad en virksom-
heds forretningsmodel er, og er en god 
måde at skabe et fælles sprog til at 
italesætte en forretningsmodel.
 
Selvom modellen er meget anvendelig 
og praktisk opbygget, så er den ikke 
en definition på en forretningsmodel. 
Udfordringen i at visualisere en “for-

retningsmodel” gennem separate 
byggesten er, at det meget hurtigt kan 
blive et generisk og statisk organisa-
tionslignende diagram, der illustrerer 
processen med at omdanne input til 
output. Det kan også være temmelig 
svært at få alle nuancer af en forret-
ningsmodel med gennem modellen, 
hvis man bare lister en række ting op 
under de enkelte byggeblokke. Værdi-
en kommer først til udtryk, hvis man 
beskriver forbindelserne mellem de 
forskellige elementer.

Der findes mange måder at anvende 
kanvasset på. Som nævnt kan det være 
et godt fællessprog til at italesætte en 
eksisterende forretningsmodel. Man 
kan kortlægge en eksisterende forret-
ningsmodel ved at beskrive de enkelte 
byggeblokke, således at man har en 
form for ”her og nu” forretningsmo-
delbeskrivelse.  Dette kan så eksem-
pelvis nuanceres ved, at man laver en 
analyse af styrkerne og svaghederne 
på de enkelte byggeblokke en ad gan-

gen. Denne analyse kan være med til 
at pege på indsatsområder, hvor man 
kan styrke sin forretningsmodel.

Kanvasset kan også bruges til at ef-
terprøve nye forretningsmodeller 
eller ændringer i eksisterende, så det 
skaber et fremtidsscenarium, og til at 
stress-teste forskellige forretnings-
model scenarier. Men også her er selve 
relationen mellem de enkelte bygge-
blokke vigtig. Det nytter eksempelvis 
ikke, at der er værdibud der ikke under-
støttes af venstresiden i kanvasset. 
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At konfigurere sin forretningsmodel
Den seneste forskning ved Business Model Design Center 
på Aalborg Universitet har vist, at alle eksisterende kendte 
måder at drive forretning på kan klassificeres til 71 forret-
ningsmodel-konfigurationer (se www.businessmodelsuite.
com for nærmere info). Business Model Design Center har 
analyseret alle tilgængelige forretningsmodeller ud fra, hvor-
vidt de er fokuseret på: 

 - Et særligt værditilbud 
 - En særlig måde at konfigurere aktiviteterne 

og omkostningsbasen
 - En særlig måde at skabe omsætning
 - En særlig måde at udnytte strategiske part-

nere
 - En særlig måde at inddrage og fastholde kun-

derne på

Virksomheder kan bruge denne viden om særlige fokusom-
råder til at fastholde fokus og til at udfordre de vanlige 
tankemønstre, som typisk er i en virksomhed og dens ydels-
er/produktion, hvordan man egentlig skaber værdi til sine 
kunder, og hvordan man evner at fastholde denne værdi til 
sig selv. 

I bedste fald overlades virksomhederne til selv at lede efter 
løsninger, der ”skaber profit og langsigtet overlevelse”. Bud-
skabet i dette afsnit er imidlertid, at de virkelig succesfulde 
virksomheder er kendetegnet ved, at de rammer en forret-
ningsmodel-konfiguration med særlige kendetegn.
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Forretningsmodelkonfigurationer
Med en ambition om at skabe et hjælperedskab til hvor-
dan virksomheder kan identificere deres egen forretnings-
modeltype, også kaldet konfiguration, har Business Mod-
el Design Center struktureret en database. Databasen, 
med tilnavnet Business Model Suite (herefter Suite), har 
som overordnet formål at udvide vores forståelse for 
virksomhedskonfigurationer igennem en forretningsmod-
eltankegang og via kortlægning af forskellige måder at drive 
succesfuld virksomhed på at skabe en analytisk struktur om-
kring hvad værdiskabelse er. 

Hensigten med denne kortlægning er at tilføre virksomheder 
en øget forståelse for de mekanismer, som har afgørende ind-
flydelse på deres værdiskabelse, og dermed succes. Ultima-
tivt skal dette bidrage til en mere komplet forretningsmodel 
og dermed også bidrage med en praktisk gevinst i forhold til 
virksomheders arbejde med daglige strategiske udfordringer.
 
Som udgangspunkt består Suiten af en kategoriseringsma-
trice, som er i stand til både at identificere forretningsmodel-
konfigurationer, men også at binde dem sammen. Matricen 
bygger delvist på eksisterende viden om kategoriseringsprin-
cipper af virksomheder, men indeholder ydermere en række 
nyskabende grundtanker. Samlet set bidrager disse til et 

revolutionerede værktøj, når dette overføres til præstations-
måling. Hjertet af den udviklede kategoriseringsmatrice 
er de såkaldte ”value drivers”, der kan betragtes som 
nøgleingredienser i skabelsen af værditilbuddet i en given 
virksomhedskonfiguration.

Suite-databasen bliver løbende videreudviklet og tilpas-
set af Business Model Design Center’s forskningsteam og 
favner nu 71 forskellige virksomhedskonfigurationer, sam-
mensat på tværs af 251 forskellige value drivers (Taran m.fl. 
2016). De 71 konfigurationer i databasen er resultatet af to 
faser af studier. Indledningsvist gennemførtes en analyse 
af forretningsmodel-litteratur, hvor næsten 200 konfigura-
tioner fra diverse videnskabelige tidsskrifter er indsamlet, 
analyseret og redigeret til en velbeskrevet, sammenhæn-
gende liste. Udarbejdelsen af denne database har bidraget 
til en langt større forståelse af, hvad tankegangen omkring 
forretningsmodeller kan tilbyde (Nielsen m.fl. 2017). Du finder 
det på www.businessmodelsuite.com

I den anden fase har forskerne arbejdet med at tilpasse og 
justere de identificerede konfigurationer gennem kvalitative 
empiriske tests. I denne fase er der ligeledes blevet udviklet 
et brugerinterface, hvorigennem virksomhederne selv kan 
oprette deres virksomhed som et datapunkt. Igennem en 
række spørgsmål identificeres virksomhedens vigtigste value 



26

drivers og hvilken forretningsmodelkonfiguration, der passer 
til virksomheden. Prøv det på www.businessmodelsuite.com. 
Sammenholdt med branchetilknytning giver dette anledning 
til at udlede de vigtigste præstationsmål for netop denne 
virksomhed. 

Et kortlægningsværktøj
Udover at repræsentere et potentielt stærkt inspirations-
værktøj åbner Suite-databasen op for nye muligheder i forhold 
til at kortlægge virksomheder. Enhver virksomhedsanalyse vil 
kunne påbegyndes med en kortlægning af den aktuelle for-
retningsmodel for derved at skabe et udgangspunkt for en 
videre analyse. Mange forskellige værktøjer er i tidens løb 
blevet udviklet til denne type formål, og hver for sig har de 
deres styrker og svagheder. Én svaghed de imidlertid alle del-
er, er, at de aldrig bliver bedre end det forudgående analytiske 
arbejde og brugerens kompetencer. Dette medfører, at den 
typiske strukturerede virksomhedsanalyse samt -udvikling i 
dag primært er forbeholdt personer med en relevant uddan-
nelses- eller erfaringsmæssig baggrund. 

Dette betyder, at mange små og mellemstore virksomhed-
er, samt iværksættere, er afskåret fra den egentlige nytte af 
mange analytiske værktøjer. Suite-databasen åbner, i rela-
tion til denne problematik, op for nye muligheder for sådanne 
virksomheder. Med de 71 konfigurationer og disses ind-

byrdes forbindelser har det nemlig været muligt at udvikle et 
spørgeskema (www.businessmodelsuite.com), der gennem 
intelligente sekvenser kan hjælpe med at kortlægge virksom-
hedernes value drivers, forretningsmodeller og dermed også 
relevante præstationsmål. Ved at svare på en række indivi-
duelt tilpassede spørgsmål kan virksomheder få et billede af 
deres forretningsmodel med et tilhørende estimat på, hvilke 
virksomhedskonfigurationer de ligner mest. Dette bidrager 
endvidere til en øget forståelse af, hvilke muligheder virk-
somheden har for at udvikle sig fremover. 
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Benchmarking af opnåede præstationer
I forbindelse med virksomhedsanalysen fører kortlægningen 
af virksomhedens value drivers frem til et sæt anbefalede 
præstationsmål for hver forretningsmodelkonfiguration (se 
blandt andet Nielsen m.fl. 2017). Præstationsmål udgøres 
typisk af en række indikatorer, som anvendes til at måle hvor 
godt en given virksomhed klarer sig. Ofte vil disse være nøgle-
tal udledt på baggrund af industritilknytning og kan f.eks. 
være effektmålinger relateret til cash flow, forrentning af ak-
tiverne, overskud, solvens, likviditetsratio og omsætning. I de 
senere år er der, bl.a. via Balanced Scorecard, kommet et større 
fokus på måltal, som er ledende indikatorer for de efterføl-
gende finansielle resultater, herunder eksempelvis kvalitet, 
afhængighed af store kunder, medarbejdertilfredshed m.m. 

Banker, revisionshuse, konsulenter mv. anvender ofte 
præstationsmål som benchmarks, når de skal analysere og 
vurdere virksomheder. Denne fremgangmåde er imidlertid 
ikke uproblematisk, da virksomheder inden for samme in-
dustri kan være meget forskellige. Sagt på en anden måde: 
virksomheder inden for samme industri kan anvende vidt 
forskellige forretningsmodeller. Ydermere tager de gængse 
præstationsmål typisk ikke højde for, hvilken værdi virksom-
heden reelt tilbyder til kunden/brugeren, samt hvorledes 
denne værdi faktisk skabes.

Til hver af de 71 forretningsmodelkonfigurationer i 
Suite-databasen er der identificeret og tilknyttet mellem 6 
og 14 præstationsmål med udgangspunkt i de enkelte kon-
figurationers specifikke value drivers. Dette bevirker, at når 
en virksomhed har gennemført Suite-analysen ved hjælp af 
support-spørgeskemaet, så genereres der automatisk forslag 
til de mest relevante præstationsmål for netop denne virk-
somhed. Det bevirker også, at man over tid vil kunne skabe 
valide performance benchmarks på tværs af forretningsmod-
eller og ikke kun brancher (hvor forretningsmodellerne kan 
variere betragteligt).

Se tabellerne på siderne 198-201 for inspiration til hvilke mål-
tal man kan anvende til at underbygge historien om sin virk-
somheds fremdrift. 

Inspirationsværktøj
For at en virksomhed kan opnå succes, må denne nødven-
digvis differentiere sig fra sine konkurrenter, dvs. gøre sig 
unik. Dette foreligger der naturligvis ikke nogen opskrift på, 
og der stilles store krav til virksomhedsledere, konsulenter, 
iværksættere osv., når der skal udtænkes nye måder at være 
konkurrencedygtig på. 



28

Suite-databasen udgør i denne henseende et potentielt 
stærkt inspirationsværktøj, som kan hjælpe virksomhed-
er, konsulenter, iværksættere etc. med at tænke nye tank-
er ift. innovation af forretningsmodeller og værdiskabelse. 
Derudover giver det en unik mulighed for at anskue eksister-
ende forretningsmodeller og vurdere styrker og svagheder i 
disse. Intet andet værktøj kan i dag gøre dette.

Softwaren som ligger til grund for databasen kan automa-
tisk identificere en virksomheds forretningsmodel ud fra et 
spørgeskema. Dette vil ligeledes automatisk kunne afføde 
relevante benchmark tal på virksomhedens value drivers, 
hvilket kan skabe relevante motivationspakker for ledere. 

Nogle succesfulde forretningsmodeller 
og deres “aktiverings-mønstre”
Som nævnt findes der 71 forskellige forretningsmodelkonfig-
urationer. Forneden beskrives tre interessante forretnings-
modelkonfigurationer for at give eksempler på, hvordan 
virksomheder kan tænke dette på konceptniveau. Med for-
retningsmodelkonfiguration menes en særlig måde at sam-
menstykke sit værditilbud og sin indtjeningsmodel på. 

Pointen med disse beskrivelser 
er, at man med fordel kan tæn-
ke i baner af at kopiere disse 
egenskaber til sin egen virksom-
hed. 
Kunne man eksempelvis tænke sig håndværkervirksomheder 
bruge freemium-tanken (produktet/servicen (oftest en digi-
tal applikation som et spil eller en smartphone applikation) 
består typisk af to brugsniveauer. Et basisniveau, der er gra-
tis, og et premium niveau, der betales for), eller reklame-fi-
nansiering af rengøringsydelser eller bankforretninger? 

Som inspiration kan du på den følgende side se andre for-
retningsmodeller, der kan bruges som “aktiverings-mønstre”.

Prøv selv at lege med disse ideer!
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Freemium konfigurationen er baseret 
på gratis levering af en basisydelse eller 
en ydelse med en kraftig nedsat pris, 
som der efterfølgende tages betaling 
for, eksempelvis komplemen-tære 
produkter eller serviceydelser. Man søger 
altså en lock-in til dele af forretningen 
med et relativt højt dækningsbidrag. 
Printerproducenten Hewlett-Packard 
gør blandt andet dette med deres 
printere og tjener penge på ekstra 
printerpatroner og tilbehør.  

Samme forretningstankegang ses 
tilnærmelsesvist hos Gillette, der giver 
sine barberhåndtag væk næsten gratis, 
men i stedet tjener pengene hjem på 
salg af relativt dyre barberblade og andre 
former for tilbehør. 

Eksemplet har også tidligere været 
udbredt inden for telefoni, hvor 
mobiltelefoner næsten blev givet væk 
gratis, for at mobilselskaberne fik 
mulighed for at sælge abonnementer. 
Tendensen ses også i diverse online 
tjenester som Skype og LinkedIn.

Apple har blandt andet etableret en 
platform for spil, musik og videoer til 
deres iPod, iPhone og iPad. Her køber 
brugerne ind direkte deres App-Store og 
får musikken installeret hurtigt og nemt. 
Apple udvikler ikke produkterne, men 
tager en procentdel af prisen for at stille 
produktet til rådighed gennem deres App 
Store. Her er det springende punkt, at 
man lader andre udvikle til sin platform. 
Den samme forretningsmodel anvendes 
af den danske drone-producent Sky-
Watch fra Støvring i Nordjylland. 

En bestemt type platform kaldes en 
flersidet platform, og udmærker sig 
ved, at den fungerer godt, fordi den 
har opnået kritisk masse blandt to 
eller flere afhængige kundesegmenter. 
Platformen er kun værdifuld, hvis 
kundesegmenterne er tilstede. Et godt 
eksempel herpå er VISA, hvis udbredelse 
blandt både kunder og forretninger er 
en vigtig forklaring på virksomhedens 
succes. 

Brugerbetaling eller reklamefinansiering 
handler om at få andre led i værdikæden 
til at betale for din ydelse. Ryanair får 
eksempelvis lufthavne og sponsorer 
til at betale en del af kundens rejse (se 
reklamer på sæderne), ligesom folk 
får trailere, biler og barnevogne delvist 
finansierede gennem reklamer. Krydssalg 
kan her være en vigtig parameter. Som 
virksomhed bør man overveje, hvordan 
mutationer på tværs af brancher og 
segmenter kan lade sig gøre med 
inspiration fra disse konfigurationer.
 
Reklamefinansiering kom for alvor 
på folks nethinde med indtoget af 
gratisaviser i alverdens storbyer, men er 
siden set sprede sig til telefoni, trailer-
leje og diverse apps, herunder den 
populære trænings-app Endomondo. Et 
andet godt eksempel er dansk-baserede 
bookboon.com, som udgiver gratis 
reklamefinansierede lærebøger, der 
også kan købes uden reklamer i fysisk 
eksemplar. 

Platform BrugerbetalingFreemium
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De enkelte elementer i forretningsmodel kanvasset opridses på disse sider. Spørgsmålene, der kort er skitserede i forhold til hver 
byggeblok, er relevante at overveje, før man begynder at gennemgå, de forskellige måder at drive sin forretning på.

1

2

3

4

 - Hvem skaber vi værdi for?
 - Hvilke kundesegmenter betjener vi i dag?
 - Hvem er vores vigtigste kunder?
 - Hvad er vores kundesegmenter? 

 - Hvilken værdi skaber vi for kunderne? 
 - Hvilke af kundernes problemer løser vi?
 - Hvilke af vores kunders behov opfylder vi? 

 - Hvad er relationen mellem kunderne og os? 
 - Hvilke relationer foretrækker vores kunder?
 - Hvilke kunderelationer gaver forretningen bedst?
 - Hvordan skaber vi og vedligeholder vi rela-

tionerne?
 - Hvordan påvirker kunderelationerne værdifak-

torerne?

 - Via hvilke kanaler foretrækker vores kundeseg-
menter at vi når dem? 

 - Hvordan når vi kunderne i dag?
 - Hvordan hænger de forskellige veje sammen?
 - Hvilke veje fungerer bedst?
 - Hvilke veje er de mest omkostnings-effektive?

Vejen til kunderne

Kunderne

Værditilbud

Kunderelationer
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5

6

7

8

9

 - Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig 
gerne betale for?

 - Hvor meget er kunderne villige til at betale?
 - Hvilke forskellige indtægtskilder er der?
 - Hvordan foretrækker kunderne at betale?
 - Hvor meget bidrager hver indtægtskilde til 

den totale omsætning?

 - Hvem er vores vigtigste partnere? 
 - Hvem er vores vigtigste leverandører?
 - Hvilke ressourcer køber vi ind hos vores part-

nere? 
 - Hvilke aktiviteter udfører vores partnere? 

 - Hvilke aktiviteter kræves af vores:
 - Værdifaktorer?
 - Kunderelationer?
 - Vej til kunderne?
 - Indtægtskilder?

 - Hvilke ressourcer kræves af vores:
 - Værdifaktorer?
 - Kunderelationer?
 - Vej til kunderne? 
 - Indtægtskilder? 

 - Hvad er de vigtigste omkost-
ninger i forretningsmodellen? 

 - Hvilke ressourcer er mest omkost-
ningstunge?

 - Hvilke aktiviteter er mest omkost-
ningstunge? 

Ressourcer

Indtjeningsmetoder

Partnere

Aktiviteter

Omkostningsstruktur
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Business Model Canvas kan også udnyttes til at udfordre 
virksomheders tankemønstre, jf. afsnittet om værdiska-
belse på de foregående sider. Tag eksemplet hvor en virk-
somhed overvejer at ændre i sit værditilbud. Her kan 
forretningsmodelkanvasset bruges til at visualisere, hvordan 
et nyt værditilbud til et givent kundesegment vil betyde nye 
former for relationer og nye måder at samarbejde og kom-
munikere på. 

Ud over spørgsmålene på forrige side er det særligt vigtigt, at 
man gør sig tanker om, hvordan sådanne ændringer påvirker 
den samlede måde, man driver forretning på. En udfordring 
for virksomheden bliver altså ikke alene at udvikle forret-
ningsmodeller men også at teste, tilpasse og implementere 
modellerne i organisationen. Et eksempel på en justering 
kan være, at en virksomhed ændrer forretningsrationalet 
i kerneforretningen fra at sælge produkter til at sælge ser-
vicesystemer. 

Dette leder os til vores egentlige forskningsspørgsmål, som vi 
undersøger både med en kvantitativ og en kvalitativt vinkel, 
for i sidste ende at kunne komme med anbefalinger, værktø-
jer og checklister til danske SMV’ere. 

Vores forskningsspørgsmål er: 

Prøv at udfordre din egen virksomhed!
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Hvordan ser DNA’et ud for de 
danske virksomheder som 

virkelig sparker røv?

Hvis du gerne vil vide, hvilke kriterier, vi har brugt, for at 
definere hvad et ”Kickass Company” er, så kan du finde 

metoden i appendikset vedrørende manualens datagrundlag.
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Vores arbejde med at forske i og råd-
give danske SMV’ere har ledt os frem 
til en række hypoteser, som danner 
grundlag for de undersøgelser, som 
anbefalingerne og værktøjerne i denne 
manual er baseret på.

Vores hovedhypotese er, at hvis du 
ønsker at drive en succesfuld virk-
somhed, så er der nogle strategiske 
og ledelsesmæssige elementer, du 
skal have styr på, foruden at du skal 
have identificeret en stærk forret-
ningsmodel.

Vi har derfor undersøgt de mest suc-
cesfulde virksomheders evne, også 
kaldet Kickass Companies, til at ek-
sekvere en unik forretningsmodel i de-
res respektive branche, samt i hvor høj 
grad evnen til at eksekvere er afhæn-
gig af bestemte faktorer.

Undersøgelsen er delt op i to fas-
er. Først undersøgte vi følgende hy-
potese:

Og efterfølgende undersøgtes så 
denne hypotese:

Hypotese 1
De SMV’ere, som klarer sig 
fantastisk godt, hviler på 
en god eksekvering af en 
stærk forretningsmodel i den 
pågældende branche - er der en sammenhæng mellem de 

virksomheder, som er gennemsyret af 
værdierne og tankesættet – og dem, 
som eksekverer godt og er fantastiske 
SMV’ere = Kickass Companies.

Manualens hypoteser

- her vil vi undersøge, om forret-
ningsmodellen er unik og godt 
implementeret.

Bevidst lederskab - realiser-
et gennem en ensretning af 
værdisættet fra ledelsens 
tankesæt til medarbejdernes 
tankesæt. Det at skabe fælles 
mening og et stærkt fokus på re-
lationsskabelse har en afgørende 
betydning for denne eksekvering

Hypotese 2
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Det har været vores ønske, at denne manual skulle afspejle 
valide og pålidelige resultater om, hvad det vil sige at være 
et Kickass Company. Dataindsamlingen har derfor været 
organiseret rundt om otte hypoteser , som kan findes i 
appendix på side 226-227 og er foregået i to faser, jævnfør 
side 228-229. 

Fase 1 af dataindsamlingen beror på data indsamlet gennem 
et spørgeskema. Vi fik 755 brugbare svar fra et bredt udsnit 
af danske små og mellemstore virksomheder, der svarede på 
et online spørgeskema udsendt fra Business Model Design 
Center på Aalborg Universitet. 

Fase 2 af dataindsamlingen omfattede semi-strukturerede 
kvalitative interviews med udgangspunkt i de 24 stærkeste 
virksomheder identificeret i fase 1 efter nedenstående krit-
erier. Denne fase hjalp os til at komme i dybden med de cen-
trale aspekter af at være et Kickass Company. Databehan-
dlingen indbefattede gængse metoder til sikring af validitet 
og pålidelighed, herunder en fast interviewguide, pilot test 
på interviews, brugen af snapreferater, optagelse på lyd-/
videofil, transskribering og analytisk mønstergenkendelse i 
analysearbejdet.

Manualens empiriske fundament

Kickass Company kriterierne er:

1. At virksomheden på en selvevalueringsskala af hvordan virksom-
heden klarer sig, scorer sig selv mindst 6,0 (ud af maksimum 7,0)

2. At den gennemsnitlige vækst i bruttoavancen over de seneste 5 år 
var mindst 100%
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“Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er) omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, 
og som har en årlig omsætning på ikke over € 50 mio. og/eller en årlig 

samlet balance på ikke over € 43 mio.”
- De Europæiske Fællesskaber, 2006
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Denne manual har 6 pointer:

1. Du skal ville det!
2. Du skal være der for kunden!
3. Det er ikke nok at være god!
4. Du skal gøre det sammen med andre!
5. Du skal kunne skifte gear!
6. Du skal bruge mål, der motiverer!

Du skal bruge disse pointer som ledetråde til at flytte din 
virksomhed hen imod at blive et Kickass Company. 

På siderne 48 til 50 vil du møde et evalueringsskema, som 
du kan bruge til at få overblik over, om der er nogle af disse 
pointer, du bør prioritere højere eller lavere. 

Manualens 6 pointer - præsenteret kort og præcist
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Vores første pointe er, at du skal finde 
dit lederskab frem. Med lederskab me-
ner vi din evne  til at se helheder, om 
at have et stærkt og tydelig billede 
af, hvilken fremtid du ønsker dig for 
virksomheden. Hvad er jeres værdier? 
Hvorfor findes I? Hvad er jeres strate-
giske målsætninger? Har du evnerne 
på plads til at inspirere andre?

Denne pointe fokuserer derfor på 
ledelsens mindset, samt evne og vil-
je til at dirigere virksomheden i den 
rigtige retning. Et yderligere centralt 
element for ledelsen er evnen til at 
skabe den bedst mulige sammen-
hængskraft imellem ledelse og me-
darbejdere. Begge dele er vigtige, når 
man skal eksekvere en forretnings-
model. For det første er vilje og fokus 
afgørende for succes i en strategisk 
proces, fordi tilvalg af en retning sam-
tidig betyder fravalg af noget andet. 
Og ofte er der risici og usikkerheder 
forbundet med valg, der skal træffes. 
Sammenhængskraft imellem ledelse 

og medarbejdere sikrer, at hele virk-
somheden bevæger sig i den samme 
retning.

Vores undersøgelse bekræfter, at et 
stærkt mindset hos ledelsen og et 
klart fokus på vækst og på hvordan 
virksomhedens kerneopgave løses 
bedst muligt, er kritisk for at klare 
sig bedre end de gennemsnitlige virk-
somheder. Vision og strategi skal være 
kommunikeret af ledelsen og tydelig 
for enhver i virksomheden, så det er 
med til at skabe medarbejderinvolver-
ing i eksekveringen af de strategiske 
mål. Faktisk viste vores undersøgelse, 
at Kickass Companies sjældent in-
volverer medarbejderne i selve den 
strategiske proces. Til gengæld spill-
er medarbejderinvolvering en vigtig 
rolle på de taktiske og operationelle 
niveauer i forhold til at forbedre og ud-
vikle virksomheden, og den måde den 
fungerer på. De strategiske mål udgør 
på denne måde grænsefladen mellem 
leder og medarbejder.

Pointe 1: Du skal ville det!

 - Et Kickass Company er båret frem af 
et stærkt lederskab

 - Ledelsen i et Kickass Company har 
en stærk vision og udstikker tydelige 
strategiske målsætninger for 
virksomheden

 - Lederskab er baseret på en stærk 
vilje og fokus

 - Vi kigger nærmere på, hvad 
egenskaberne ved en stærk vilje er, 
og hvad fordelene herved er

 - Processen for strategiarbejdet 
defineres, så medarbejderne 
inddrages korrekt og får medejerskab
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Din viden om kundens situation og 
kundebehov skal være uovertruffen, 
og du skal udnytte denne viden til at 
skabe et økonomisk overskud i det 
økosystem, der hedder ”os og vores 
kunder”. Lad det være sagt med det 
samme: Kickass Companies er kun-
defokuserede virksomheder. En ting 
er at være der for kunden, noget an-
det er at forstå kunden og endelig 
også at kunne levere værdi til kunden. 
Vores undersøgelse dokumenterer, at 
Kickass Companies besidder en særlig 
viden om kunderne, deres situation 
og behov. Når man derfor skal eksek-
vere sin forretningsmodel, er det vig-
tigt, at man forstår kundens samlede 
oplevelse af at købe hos os, en inter-
aktion som ofte foregår simultant 
gennem mange forskellige kanaler 
og snitflader. En ordentlig konfigura-
tion af forretningsmodellen inddrager 
denne kunderejse. Derudover kan man 
styrke sin forretningsmodel ved selv 
at analysere kundens behov og derved 
sikre samspillet med det, man tilbyder 

dem. Det gælder altså om at indarbej-
de denne kundeviden i virksomhedens 
forretningsmodel, så den bliver mere 
målrettet, præcis, og strømlinet i sin 
konfiguration.

Kickass Companies udnytter deres vi-
den om kundernes behov til at forbed-
re kundens forretning og gøre kunden 
mere effektiv over for sine respektive 
kunder. Med denne økosystem tanke-
gang skal du fokusere på at skabe et 
økonomisk overskud for dig selv og 
hele dit system. Vores undersøgelse 
viser, at de bedste Kickass Companies 
er i stand til at forbedre kundernes 
omsætning, overskud og sågar likvid-
itet, hvilket er et stærkt anker-punkt 
for et langvarigt samarbejde. Endelig 
så er Kickass Companies salgsfokuse-
rede organisationer, og deres viden om 
kunderne er en afgørende ressource i 
dette arbejde. 

Pointe 2: Du skal være der for kunden!

 - Kickass Companies besidder en stærk 
viden om kundebehov 

 - Kickass Companies forstår, at 
kundens oplevelse fremkommer 
gennem mange kanaler 

 - Brug tid på at analysere kundens 
reale behov, også dem de ikke 
udtrykker

 - Ud over at forstå kundens behov 
er det centralt at forstå kundens 
situation 

 - Kickass Companies udnytter deres 
viden om kundens situation til at 
forbedre kundens forretning og gøre 
kunden mere effektiv over for sine 
egne respektive kunder

 - Kickass Companies inspirerer deres 
kunder

 - Tillæg dig en økosystem tankegang: 
Skab økonomisk overskud for hele 
dit system målt på omsætning, 
overskud og likviditet

 - Kickass Companies er i høj grad 
salgsfokuserede organisationer
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Vores tredje pointe er, at du skal have 
en passion for at kunne blive verdens-
mester, og du skal holde fokus på 
kernen af det, som bringer dig tættere 
på dette – og dermed også på vækst. 
Verdensmestre i sportens verden er 
ofte kendetegnet ved at være ved-
holdende og fokuserede. Det samme 
gælder som oftest Kickass Companies. 

Vores undersøgelser viser, at de er højt 
motiverede og passionerede omkring 
det, de gør. Fokus betyder her, at der 
er en helt klar forståelse af, hvad der 
er virksomhedens kerneopgave, og at 
alle i virksomheden ved, hvornår noget 
er inden for eller uden for kernefokus. 
For at eksekvere dette ordentligt bør 
ikke-værdiskabende aktiviteter helt 
skæres fra, alternativt outsources. 

I de Kickass Companies vi undersøgte, 
var man i høj grad i stand til at holde 
opgavefokus: Man var fokuseret på 
opgaven og fokuseret på at holde den 
angivne tidsfrist. Et særligt kendetegn 

var, at denne passion ikke kun var for-
beholdt ledelsen. I Kickass Companies 
brænder alle i virksomheden nemlig 
for, at man skal blive verdensmestre. 

En af de bærende søjler i hvordan 
Kickass Companies opererer er, at de 
fokuserer på, hvordan man kan slippe 
ud af udelukkende at konkurrere på 
at have en lavere pris end konkurren-
terne. 

Produktførerskab, også på services og 
andre former for ydelser, gennemsyre-
de de Kickass Companies, vi studerede. 
Dette betyder som oftest, at Kickass 
Companies er specialiserede, og sam-
menholdt med verdensmester-mo-
tivationen, er de gode til at forsvare 
denne position - eller hule - om man 
vil.

Pointe 3: Det er ikke nok at være god!

 - Hold fokus på kerneopgaven

 - Arbejd på at blive verdensmestre 
inden for jeres ”sport”

 - Virksomheden konkurrerer i en eller 
anden forstand på baggrund af 
et produktførerskab – i forhold til 
produkter, services eller komplette 
løsninger 

 - Specialisering er også med til, at man 
ikke udelukkende konkurrerer på pris

 - Kickass Companies er fokuserede 
organisationer med fokuserede og 
dedikerede mennesker
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Vores undersøgelser viser, at de bedst 
performende virksomheder lever efter 
huskereglen ”sammen opnår vi mere”. 
Et stærkt fællesskab giver ganske en-
kelt de bedste resultater. Under ek-
sekveringen af en forretningsmodel 
kommer denne kultur til udtryk i ad-
færden for såvel ledere som medarbe-
jdere: 

Med afsæt i hvorfor vi findes, hvad vi 
vil opnå og sigter imod, det vi brænder 
for, sker en optimering af kommunika-
tion, videndeling og samarbejde. Det 
er adfærd, der skabe resultater. Me-
darbejderinvolvering i enhver virksom-
hed fordres bedst på basis af en stærk 
vi-kultur. 

En god vi-kultur blandt medarbejderne 
og de forskellige funktioner i virksom-
heden giver en stærk platform for 
videndeling og i kombination med et 
fælles sprog får man evnen til at skabe 
fælles forståelse. Det kan være i rela-
tion til potentielle problemer eller til 

at få processerne til at flyde optimalt 
internt i virksomheden. Stærke bånd 
mellem ejer/leder og medarbejderne 
giver yderligere grobund for videndel-
ing. 

I kapitelet vedrørende pointe 4 intro-
ducerer vi en række værktøjer, man 
kan anvende til at styrke sin kultur, ad-
færd og samarbejde og derved styrke 
fundamentet for at kunne eksekvere 
på en stærk forretningsmodel. Blandt 
andet introducerer vi de fem kultur-
niveauer fra Tribal Leadership koncep-
tet og giver en quick-guide til, hvordan 
man skaber en ”vi-kultur” i sin virk-
somhed.  

Pointe 4: Du skal gøre det sammen med andre!

 - Medarbejderinvolvering i 
virksomheden fordres bedst af en 
stærk Vi-kultur

 - Vi-kulturen kommer til udtryk 
i handling og adfærd blandt 
medarbejdere og ledelse

 - Gode interne relationer er en vigtig 
platform for relevant videndeling

 - Stærke bånd mellem ejer/leder og 
medarbejderne giver grobund for 
gode interne samarbejdsrelationer, 
videndeling og eksekvering af de 
rigtige resultatskabende indsatser
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Vores undersøgelser viser, at Kickass 
Companies har fokus på at skabe vær-
di – og vækst – i alt, hvad de foretager 
sig, og at dette er med til at drive de-
res gode resultater. De arbejder aktivt 
for at skabe internationale relationer, 
og eksport er naturlig for dem. 

Kickass Companies er fokuserede på 
at øge deres markedstilstedeværelse. 
Markedsvækst søges naturligt ved at 
blive verdensmester på et bestemt 
felt, men derudover er Kickass Com-
panies også kendetegnet ved, at de 
har et naturligt fokus på at øge de-
res forretningsomfang, eksempelvis 
gennem eksport.

Derudover evner Kickass Companies i 
høj grad at skabe en fleksibel forret-
ningsmodel i forhold til de forskellige 
markedskrav, de udsættes for, både 
fra kundesiden, men også fra sa-
marbejdspartnersiden. Et godt sted 
at starte er ved at oparbejde en vis 
form for organisatorisk fleksibilitet, 

også kaldet agilitet. Dette kunne 
være i form af en høj omstillingsevne 
i virksomheden, herunder omstill-
ingsparathed blandt medarbejderne, 
ledelsen og ejere. 

Det næste skridt vil være at arbejde 
med at optimere skalerbarheden af 
virksomhedens forretningsmodel, ek-
sempelvis ved hjælp af digital trans-
formation. 

At skabe skalerbare forretningsmod-
eller handler i høj grad om at identi-
ficere måder at drive virksomhed på, 
som er stand til at høste synergier 
imellem partnere og distribution-
skanaler. Dette gør, at de nemmere 
kan udnytte de vækst- og eksport-
muligheder, som de møder.

Pointe 5: Du skal kunne skifte gear!

 - Kickass Companies har fokus på at 
skabe værdi – og vækst

 - Kickass Companies har øjne 
for internationalisering og 
eksportpotentialer 

 - Virksomhedens performance er 
drevet af et fokus på vækst, at få en 
international tilstedeværelse og at 
have en fleksibel forretningsmodel i 
forhold til forskellige markedskrav, de 
udsættes for

 - En høj grad af organisatorisk 
fleksibilitet betyder, at virksomheden 
bliver agil og kan omstille sig til nye 
krav

 - Kickass Companies arbejder hen 
imod en type af forretningsmodel-
skalerbarhed, som giver eksponentiel 
vækst
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Når måltal bruges korrekt, skaber de 
inspiration og energi i hele virksom-
heden. De skal bruges positivt til at 
skabe udvikling hen imod at blive 
verdensmester. Måltal der motiver-
er er med til at underbygge kom-
munikation og forståelse mellem 
ledelsesniveauerne og mellem virk-
somhedens afdelinger. 

Således betyder KPI for et Kickass 
Company ikke ”Konstant Pressede In-
dividualister”, men ”Kompetent Per-
son-Involvering”. 

Kickass Companies bruger over-
raskende mange måltal, også kaldet 
KPI’ere. Vores undersøgelser her viser 
endvidere, at måltal i Kickass Com-
panies bruges til at forbedre præsta-
tionerne ud fra et positivt syn og ikke 
som kontrolmekanisme. Dette kan 
kædes sammen med, at flere af virk-
somhedslederne i vores Kickass Com-
pany gruppe foretager målinger ud fra 
et perspektiv om at udvikle og forbe-

dre organisationen og dens indsats-
er, samt for at få pejlinger på status 
i forhold til realisering af visionen og 
tilhørende strategiske målsætninger - 
og at skabe økonomiske overskud for 
ens økosystem

Endelig er måltal vigtige i relation til at 
skærpe kommunikation og forståelse 
omkring virksomhedens retning i 
forhold til medarbejderne, til at un-
derbygge eksekveringen af virksom-
hedens forretningsmodel og til at give 
næring til lederskabet. 

I dette kapitel har vi inkluderet en ræk-
ke tabeller med måltal til din inspira-
tion, således at du kan finde ressou-
rcetal, aktivitetstal og effekttal fordelt 
på de overordnede byggeblokke i en 
forretningsmodel.

Pointe 6: Du skal bruge mål, der motiverer!

 - De bedste virksomheder bruger 
overraskende mange måltal og 
KPI’ere

 - Måltal og KPI’ere bruges i 
Kickass Companies til at forbedre 
præstationerne ud fra et positivt og 
motiverende syn 

 - KPI’ere bruges ikke som 
kontrolmekanisme, men man måler 
for at kunne udvikle og forbedre 
organisationen og for at holde fokus 
på de centrale elementer i at skabe 
værdi for sine kunder

 - Kommunikation og forståelse kan 
underbygges med måltal

 - Måltal er med til at underbygge 
eksekveringen af virksomhedens 
forretningsmodel

 - Måltal giver næring til lederskabet og 
retning for ledelsen af virksomheden
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Hvis du kan sige “JA” til disse 6 
pointer, så behøver du ikke læse 
videre!!! Giv bare manualen til din 

nabo eller din tante...

...og dog - vend lige siden og tag testen
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På de næste sider er der en selvevalueringstest, som du kan 
anvende til at få et overblik over, hvordan du på nuværende 
tidspunkt vil vurdere din egen virksomhed og dig selv. 

Måske opdager du, at du allerede er en del af en Kickass Com-
pany? Eller også opdager du, hvor der er plads til forbedringer 
Prøv selv. 

Selvevalueringstesten findes klar til download og print på 
vores hjemmeside her: www.kickasscompanies.com 

Vi anbefaler, at du tager testen på de næste sider med det 
samme, altså inden du graver dig mere ned i stoffet i de res-
pektive kapitler. På denne måde får du et godt billede af din 
umiddelbare forståelse for, hvordan Jeres virksomhed funger-
er. Når du har læst hele manualen, er der på siderne 208 til 
213 en ny udgave af selvevalueringstesten. 

Når du tager selvevalueringstesten igen, har du naturligvis 
også fået et større indblik i din virksomheds styrker og svag- 
heder i forhold til at opnå Kickass-status. Derfor er der næste 
gang gjort plads til, at du kan identificere de aspekter, hvor du 
har ændret holdning, både i opad- og nedadgående retning. 

1) Start med at tage testen selv:
 - Vurdér din virksomhed på en 

skala fra 1 til 10 på hvert punkt 
 - Hvad er scoren i hver pointe?
 - Hvad er din samlede score? 
 - Er der steder hvor skoen tryk-

ker? 
 - Hvor ser det ud til at I virkelig 

sparker røv? 
 - Notér din umiddelbare tanker 

ned i de dertilhørende felter
 - Spørg dig selv: Hvad er min 

allervigtigste ledelsesudfor-
dring med dette in mente?

2) Du bør nu servere selvevalueringstesten for 
nogle af dine nøglemedarbejdere/ledere:
 - I første omgang bed dem om at tage selvevaluerings-

testen alene 
 - Dernæst skal I tage selvevalueringstesten sammen 
 - Og når I har gjort det, sammenligner I med de vurderinger 

dine nøglemedarbejdere/ledere gav da de sad alene om 
det

 - Dette vil give anledning til en god diskussion iblandt virk-

Test om du arbejder i et Kickass Company
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somhedens ledergruppe og tilmed også skabe et fælles-
sprog til at arbejde med udvikling ud fra 

 - Spørg dine nøglemedarbejdere/ledere: Hvordan skal vi pri-
oritere indsatser og handlingsplaner til at forbedre dette 
resultat inden for 6 måneder?

3) Servér testen for et par nuværende kunder, 
samt et par eks-kunder, som du er fortrolige 
med:
 - Lad dem tage testen uden din indblanding
 - Bed disse respondenter fortælle hvordan de ville prioritere 

vigtigheden af pointerne set i forhold til deres behov
 - Spørg ind til de steder de scorer Jer meget højt og meget 

lavt
 - På den måde kan I opnå indsigt i hvordan de ser på virk-

somhedens styrker og svagheder. For i sidste instans er 
det kunderne, der holder enhver virksomhed i live. 

 - Spørg dine kunder: Hvad er det ved denne virksomhed 
som I værdsætter allermest?

4) Servér testen for din bestyrelse:
 - I første omgang bed bestyrelsesmedlemmerne om at tage 

selvevalueringstesten alene
 - Dernæst skal bestyrelsen tage selvevalueringstesten 

sammen. 
 - Og når de har gjort det, sammenligner I denne samlede 

vurdering med de vurderinger de gav da de sad alene om 
det. 

 - Dette vil give anledning til en god diskussion om priorit-
eringen af disse strategiske parametre. Er der noget som 
skal fokuseres yderligere på, er der noget vi kan lade være 
med at bruge tid på? 

 - Spørg din bestyrelse: Hvad er de tre vigtigste prioriteter i 
de kommende 12 måneder hvor bestyrelsens arbejde kan 
være med til at gøre en forskel? 
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Selvevalueringstabellen Score (1-10) Forklaring

Du skal ville 
det!

 - Vores virksomhed er båret frem af et stærkt lederskab

 - Ledelsen i vores virksomhed har en stærk vision

 - Ledelsen udstikker tydelige strategiske målsætninger for virksomheden

 - Ledelsen har et præcist fokus og en stærk vilje til at realisere visionen og de strate-
giske målsætninger

 - Processen for implementering af strategiarbejdet inddrager medarbejderne så de 
føler medejerskab

Du skal 
være der for 

kunden!

 - Vi besidder en stærk viden om kundernes situation og behov 

 - Vi har et unikt værditilbud, som matcher kundernes behov

 - Vi anvender vores viden om kundernes situation og behov til at inspirere dem 
og forbedre deres forretning og dermed gøre dem mere effektive over for deres 
respektive kunder 

 - Vi er med til at skabe økonomisk overskud for hele vores økosystem målt på 
omsætning, overskud og likviditet 

 - Vi er en salgsfokuseret organisation med bevidsthed om kundens købsoplevelse 
med os i forskellige faser af kundens købsproces
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Selvevalueringstabellen Score (1-10) Forklaring

Det er ikke 
nok at være 

god!

 - Vi har fokus på kerneopgaven

 - Vi er verdensmestre inden for vores niche

 - Vi konkurrerer på produktførerskab – i forhold til produkter, services eller komplette 
løsninger 

 - Vi konkurrerer ikke på pris

 - Vi er en fokuseret organisationer med fokuserede og dedikerede medarbejdere

Du skal gøre 
det sammen 
med andre!

 - Både ledelse og medarbejdere kender og arbejder for en fælles mission og vision og 
er passionerede for at realisere dem.

 - Organisationen er bekendt med og drevet af et fælles værdisæt

 - Vi er gode til videndeling og samarbejde

 - Der er stærke bånd mellem ledelse og medarbejdere

 - Der er en høj grad af medarbejderinvolvering
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På siderne 208 til 213 kan du tage Selvevalueringstesten igen. Tag denne når du har læst hele manualen og se, om du har ændret 
opfattelse på nogle af disse parametre. Derefter kan du med fordel teste din virksomheden set igennem ledergruppens og kun-
dernes øjne..

Selvevalueringstabellen Score (1-10) Forklaring

Du skal 
kunne skifte 

gear!

 - Vi har øjne for internationalisering og eksportpotentialer 

 - Vi har fokus på vækst, samt at få en international tilstedeværelse 

 - Vi har en fleksibel forretningsmodel i forhold til forskellige markedskrav vi 
udsættes for

 - Vi har en høj grad af organisatorisk fleksibilitet og vi kan omstille os til nye krav

 - Vi har forretningsmodel der kan skaleres til eksponentiel vækst

Du skal 
bruge 

mål der 
motiverer!

 - Vi måler intensivt vores performance i relation til forretningsmæssige og strate-
giske mål

 - Måltal og KPI’ere bruges ud fra en positiv, motiverende og læringsmæssig synsvin-
kel 

 - Måltal og KPI’ere bruges til at holde fokus på de centrale elementer i at skabe værdi 
for vores kunder 

 - Måltal er med til at underbygge eksekveringen af virksomhedens forretningsmodel 

 - Måltal giver næring til lederskabet og retning for ledelsen af virksomheden 
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De efterfølgende seks kapitler bearbejder hver for sig de seks 
hovedpointer fra vores empiriske undersøgelse af danske 
virksomheder og den efterfølgende identifikation af, hvilke 
særlige kendetegn Kickass Companies har. 

Kapitlerne introducerer resultaterne fra vores undersøgelse, 
både de kvantitative og kvalitative, og giver indsigt i hvad 
en virksomhed bør fokusere på, og hvilke indsatser man kan 
igangsætte for at flytte virksomheden i retning mod netop 
den pågældende pointe. Hvert kapitel understøttes af en 
række eksempler fra vores datagrundlag. Manualen inde-
holder en række værktøjer, som er udviklet efter eller tilpas-
set manualens pointer. 

I nogle tilfælde har vi lånt modeller og værktøjer fra relatere-
de discipliner og tilpasset dem til dig som målgruppe. Værk-
tøjerne er gjort simple og brugbare, men kræver i nogle til-
fælde online adgang for at blive rigtig anvendelige. I sådanne 
tilfælde er værktøjerne tilgængelige fra vores hjemmeside 
www.kickasscompanies.com 

Kapitlerne er opbygget således, at du:

Hvordan skal du bruge manualen?

 - Får en skarp introduktion til 
essensen af kapitlet
 - Får et overblik over indholdet
 - Får indblik i det kvantitativt 
underbyggende datagrundlag 
 - Får eksemplificeret data-
grundlaget med kvalitative 
eksempler
 - Får værktøjer til at vurdere 
tilstanden i din egen virk-
somhed
 - Får værktøjer til at udvikle 
din virksomhed hen imod at 
blive et Kickass Company
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