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BMC - game 

BMC er både et teambaseret og individuelt forretningsorienteret strategispil  hvor du konkurrerer 
med andre om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel (i det følgende blot omtalt 
som BMC) under et omskifteligt konkurrencepræget miljø, teknologisk udvikling og et samfund, der 
løbende stiller krav til virksomhederne. BMCen skal naturligvis være rentabel under de omskiftelige 
forhold, således at der kan investeres i forskellige former for innovation og skabe konkurrencemæs-
sige fordele. Dette kræver udvikling af de rigtige forretningsstrategier og en agil tilgang til at tage de 
rigtige forretningsvalg i de konkrete situationer, der måtte opstå.  
 
Spillet tager udgangspunkt i Osterwalsders Business Model Canvas og forskellige typer af innovati-
onsmodeller (procesinnovation, produktinnovation, forretningsmodelinnovation etc), samt en række 
strategiske modeller og værktøjer (PESTEL-analyse, Porters 5 forces, VRIO etc) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Forretningsmodellen. der bygger på de 9 byggeelementer, som vist ovenover skal etableres, inno-
veres og driftes således at der skabes, leveres og fastholdes værdi over en given periode. Dette il-
lustreres i følgende figur 
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Figuren illustrerer hovedområderne i forretningsmodellen, som skal balanceres gennem innovation, 
vækst, strategi, investering, udvikling og drift over tid. 
 

1. Værditilbud eller Value Proposition (produkt, service, event eller lign.), som er omdrej-
ningspunktet og kernen i hele modellen. Det der leveres til en kunde eller klient. Det skal her 
bemærkes at der er tale om et værditilbud, som ikke benytter sig af en platformsmodel, som 
bygger på en gensidig værdi mellem to eller flere afhængige kundesegmenter (ex. E-bay og 
mange deleløkonomiålatforme).  
 

2. Desirability. Interessenter er kunder/Kunder/kundesegmenter - dem der skal købe vær-
ditilbuddet (produkt, service, ydelse). For at kunne afsætte værditilbuddet skal der være eller 
skabes en passende efterspørgsel, opfylde de rette behov og ønsker hos kunderne og virk-
somheden skal være i stand til at afsætte værditilbuddet på et konkurrencepræget marked til 
den rette pris og rette kvalitet via kanaler og kunderelationer  

 
3. Feasibility. Interessenter er medarbejdere og nøgle partnere. Virksomheden skal være 

i stand at skabe, producere og levere værditilbuddet. Det foregår i virksomhedens maskin-
rum med den rette sammensætning og anvendelse af de rette resurser, kompetencer og  
aktiviteter, samt  samarbejde med relevante nøgle partnere 

 
4. Viability. Interesenter er ejere og investorer, långivere etc. Der skal være økonomisk 

rentabilitet – et fornuftigt forhold mellem indtjening/kapital og omkostninger, der kan sikre 
et overskud og således fastholde værdi for virksomheden 
 

5. Adaptability. Forståelse for omgivelserne, konkurrencesituationen, tendenser og sam-
fundsudvikling. Det er således tilpasningsevenen af forretningsmodellen under omskiftelige 
situationer, det måtte opstå i omgivelserne (covid-19, inflation, købsevne, ekstern værdi-
kæde)  
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Formål 
Formålet er således at opbygge en stabil og balanceret forretningsmodel, der bygger på ovenstå-
ende principper. Det vil sige balance mellem ressourcer, produktion, efterspørgsel, samt omkostnin-
ger og indtjening, der gør det muligt at vækste og innovere forretningsmodellen under omskiftelige 
omstændigheder såvel internt som eksternt. Spillet foregår typisk over 12 runder (i spillet kaldet må-
neder), hvor der stilles stigende krav til virksomhedsledelsens forretningsindsigt, forretningsstrategi 
og innovationsforståelse. De stigende forretningskrav kan vælges/fravælges alt efter facilitatorens 
fokus. 

Derfor gælder det, som i alle virksomheder, om at have styr på sine grundlæggende nøgletal. Hvor 
meget kan man producere og afsætte set i forhold til konkurrencen og den generelle situation i mar-
kedet, samt hvad er omkostningerne og indtægten. Der skal være styr på disse tal hele tiden, så 
man ikke løber for store risici og ender med for mange lån for at sikre virksomhedens overlevelse. 

Spil slut 
Spillet slutter normalt efter 12 runder (måneder), men der kan defineres andre slutbetingelser. Her 
er blot nogle forslag – det er game master/underviseren, der bestemmer hvilke slutbetingelser der 
spilles med. Flere af disse er beskrevet senere i denne vejledning. Her er blot overblikket, 

a. Efter et antal runder (feks. 6 runder) og vinder er teamet med flest point
b. Når et spillerteam har fuldført en eller flere strategier/missioner (dette er en udvedelse til

spillet)
c. Når et spillerteam har gennemført en forretningsmodel med succesfuldt salg til mindst 8 kun-

der uden at have nogle utilfredse kunder.
d. Mindst 6 leveringer til CSR (coorporate soxial responsibility). Leveringer til CSR er hele leve-

ringer svarende til en levering pr runde med alle varer
e. Fuld kundetilfredshed til mindst 3 kundesegmenter (det generelle kundesegment regnes ikke

med her).
f. Ved opfyldelse af et strategikort. Det betyder at en række funktionelle krav skal være opfyldt.

I det følgende gives først et generelt overblik over spil-elementer, hvorefter der gives et eksempel
på hvordan en runde gennemføres. Denne er også lavet som Powerpoint, så man som facilitator
kan køre denne og dermed skabe overblik over hvad der skal ske og samtidig synkronisere  

Overblik og spilelementer 

I dette afsnit forklares de enkelte dele i spillet samt hvordan de bruges og interagerer med hinanden 

BMC-spilleplade 
Hver spiller har en absolut minimal næsten tom forretningsmodel canvas, som skal opbygges og 
gøres konkurrencedygtig. Den består som udgangspunkt af felterne Værditilbud,  aktiviteter og 
nøgle ressourcer, samt kundesegmenter. Desuden er der nederst nøgleindikatorer for omkost-
ninger og likvid kapital (herunder indtægtsmodel). Kapitalenheder i spillet er guld.  
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I BMCen har hvert af de enkelte forretningselementer (BMC-byggesklodser) fået sin egen farve. 
Dette er gennemgående i hele spillet og giver således en let reference til, hvor man befinder sig – 
ligesom tekster, der vedrører en bestemt del af forretningsmodellen er skrevet med den tilsvarende 
farve både i manual, spilleplade, innovationskort og diverse forretningskort m.v. 

Enhver spiller har som udgangspunkt et forretningskort der beskriver hvilket værditilbud (1) man 
skal udvikle, producere og levere, således at man har noget salg at tilbyde. 

Hver virksomhed (spilerteam) har som udgangspunkt en enkelt medarbejder (2) , der kan produ-
cere en enkelt enhed af værditilbuddet, samt et markedssegment (3), hvor der kan afsættes op til 
to enheder af værditilbuddet (alle disse dele er fortykt på BMC-spillepladen). Dermed følger også 
nogle faste omkostninger (5)  til førnævnte medarbejder og en startkapital (4), der gør teamet i 
stand til at opbygge sin forretningsmodel uden nødvendigvis at skulle tage et lån fra start. Startkapi-
tal pr spiller kan varieres – se senere). Alternativt blot 2 i startkapital. Der kan når som helst lånes i 
banken. 

NB! Som udgangspunkt er der IKKE adgang til at oprette forretningsprocesser i kanaler, kundere-
lationer og ej heller adgang til Strategiske alliancer & partnerskaber – disse dele af modellen, 

1 

112 

2 

3 

5 
4 



BMC-game, Palle Zych 2021 

 

6 

kræver erfaring og indsigt, som skal opbygges undervejs. Det koster ressourcer at investere i kana-
ler, kunderelationer og keypartnere. Når alle dele I BMC’en er åbnet op ser den således ud. 
 

 
 
Dermed bliver der adgang til flere nøgle ressourcer (6) og nøgle aktiviteter(7), samt adgang til 
mere loyale kunder(9). Der er desuden mulighed for at gøre noget inden for Corporate social re-
sponsibility - CSR (8) 
 

Spillere 

Antal spillerteams 1 til 5. En spiller udgøres af et team på 2 til 5 personer, som hver tildeles rele-
vante ansvarsområder, idet følgende kaldet teamroller 
NB! Der kan spilles individuelt, men fungerer bedst som teambaseret, da der er meget at hole styr 
på og teamdiskusionen er væsentlig for læringssituationen 

 
 

7 

6 

8 

9 
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Teamroller 
Spillet kræver at der uddelegeres nedenstående 4 roller,   således at hvert medlem af teamet har 
særlige ansvarsopgaver at varetage, erunder at være asvarlig for status på bestemte nøgletal.  
 
NB! Vigtige beslutninger for hele virksomheden er en fællesopgave for hele teametVed teams på 
færre end 4 deltagere må teamrollerne fordeles på de tilstedeværende. Ved større teams kan team-
rollen forretningsudvikleren deles i to, en med internt fokus og en med eksternt. Teamet fordeler 
selv teamrollerne: 
 
Controller: Har fokus på at sikre at omkostninger og kapital konstant er korrekt opdateret og i ba-

lance (blå og røde nøgletal). Opdatering af investeringsudgifter (specielt engangsudgifter) og fokus 
på lån, samt tilbagebetaling heraf. Det samme gælder for Produktion i samarbejde med produkti-
onslederen og potentielle kunder med markedsudvikleren 
 
Markedsudvikler: fokuserer på om der er en fornuftig sammenhæng mellem kunder og kanaler 
herunder også CRM (kunderelationer). Kan gennemskue den prisstruktur, der bliver oprettet for 
afsætning af varer specielt med henblik på særlige prisaftaler, rabatter og krav til de enkelte kunde-
segmenter. Fordeling af kunder til de rigtige segmenter. Opdaterer kundetilfredshed fra kvartal 2, 

samt håndtering af  Kundeventeliste, når og hvis den aktiveres 
 
Produktionsleder. Er ansvarlig for at der sker en fornuftig produktion specielt i samarbejde med 
markedsudvikleren (balance mellem marked og produktion). Ansætter de rigtige medarbejdere og 
sørger for at have en plan for investering af produktionsudstyr, samt have fornuftige forretnings-
processer, der støtter op om dette i nøgle aktiviteter. Planlægger ændringer i nøgle aktiviteter og 
nøgleresourcer. Overvejer måske at benytte key partnere i stedet for at have al ekspertise in-
house 
 
Forretningsudvikler: Har check på mulighederne med de forretningskort, man har på hånden og i 
samarbejde med øvrige i teamet får valgt de rigtige strategiske tiltag. Har også fokus på hvordan de 
øvrige konkurrenter klarer sig. Overvejer om der kan indgås strategiske alliancer med andre virk-
somheder. Er i fokus på hvordan der skal satses på forretningsudvikling. Ansvarlig for Satsning på 
CSR og strategiudvikling, som bliver essentielle fra 3 og 4. kvartal.  
 
Eksempler på teamrollekort 

 
 

 

 

 

 
 



BMC-game, Palle Zych 2021 

 

8 

 
Fælles spilleplade – markedet, omgivelser m.v. 
De enkelte dele er beskrevet efterfølgende og der referes til spillepladen via de angive bogstaver 

 
 

 

 

Forretningskort (C, E & D) 

Forretningskortene er hjertet i BMC Game og anvendes på flere forskellige måder alt afhængig af, 

hvor man befinder sig i spillet. Der er en lang række forretningskort til de forskellige blokke i forret-

ningsmodellen med samme farvekode som på spillepladen. Således er alle forretningskort der ved-

rører kundesegmenter grønne.  

 
Forretningskortene er opdelt i 3 typer. Der er C forretningskort til værdiskabelse – som hovedsage-
ligt omfatter værdikæden til produktion. Det er nøgleressourcer og nøgle-aktiviteter samt strategi-
ske partnerskaber/alliancer.  
 
Der er forretningskort til værdilevering D, hvilket omfatter kundesegmenter, samt kommunikati-
onskanaler og kunderelationer. Den sidste bunke er selve værditilbuddet E (valueproposition), 
som også kan udvikles i forskellige retninger.  
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Forretningskortene har et navn, der kort identificerer hvilken type forretningsproces, der er tale om. 
Den midterste del udgør handlingsdelen og den nederste del er påvirkningsdelen. Det er handlings-
delen, der anvendes til at forbedre forretningsmodellen (Strength and Weaknes i SWOT) og på-
virkningsdelen, der influerer på omgivelserne (Opportunities and Threats i SWOT). Eksempel 

 
 
Forretningskortene er de grundliggende kort, der styrer spillets gang, og det sker på flere måder.  
 

Forretningskort som handlingskort  
Dette er de interne forretningsprocesser man styrker, innoverer og udbygger sin forretningsmodel 

med i de enkelte blokke i forretningsmodellen. Forretningskortene har en kort beskrivelse af hvad 
forretningsprocessen udfører. Der kan være krav til etablering, investering, løbende omkostninger, 
kompetencer, alliancer og sammenhæng til andre forretningsprocesser før den kan etableres i for-
retningsmodellen. Nogle kræver endda ekstra tid at implementere. Det meste er skrevet på kortet 
med symboler, så når man har lært symbolerne at kende bliver kortene (forretningsprocesserne 
nemmere at overskue) 
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Symbolforklaring er i meget tilfældig rækkefølge 
Bemærk at de væsentlige symboler er cirklerne og firkanterne i henholdsvis rød, sort, grøn. 

 

Symbol Navn Forklaring 

 
 

Kundesegment Her er vist 3 segmenter. De henviser til de kunde-
segmenter der er defineret på fællespladen. Vises 
på forretningskortene når der er henvisning til et 
specielt kundesegment 
 

 

 
 

Kundetilfreds-
hed 

Smileys på kundekort træder i kraft fra kvartal 2. 
Hvis der ikke er fuld kundetilfredshed i et kundeseg-
ment som man henvender sig til får man en sur smi-
ley. Ved fuld tilfreds får man en glad smiley. 
NB! Der spilles ikke altid med kundetilfredshed 
 

 
 

Kunde-repræ-
sentant 

Disse felter optræder på kundekort, men også andre 
steder. De udgør de kunder man kan levere til. En 
cirkel svarer til én kunde. Et kort med 3 cirkler svarer 
således til 3 kunder 
 

 
 
 
 

Blå cirkler 
Indtægstbetin-
gelser.  

Viser hvilke krav der skal opfyldes før salg eller an-
det kan foretages. Her er der et krav om at prisen 
skal være mindre end eller lig med 2 for at kunden 
vil købe. Er markedsprisen højere end 2 kan der 
ikke afsættes tll denne kunde 
 

 
 
 
 

Brune cirkler 
Kanal krav 

Viser krav der skal være opfyldt med reference til 
kanaler. Her med +2, er kravet at man mindst skal 
have 2 aktive kaneler før denne forretningsproces 
kan aktiveres 
 

 
 
 
 

Krav til kunde-
segment  

Her er den grønne cirkel udfyldt med en rød farve 
svarende til det segment kunden tilhører. Her er der 
tale om det røde segment svarende til kvinder 

 
 
 
 

Relationsbrik Benyttes ved forretningsprocesser der hører sam-
men. Der skal ofte flere processer til før at selve pro-
cessen kan aktiveres. 
Farven illustrerer hvilken byggesten i BMC, der refe-
reres til. ”R” angiver at der er tale om en relation og 
der skal benyttes 2 relationsbrikker til at illustrere 
hvilke processer der hører sammen. 
 

 
 
 
 

Røde cirkler 
Løbende om-
kostninger 

Her angives løbende løbende omkostninger, der 
skal optælles hver runde. De udgør til sammen kost-
strukturen i BMC. De kan både være positive og ne-
gative alt afhængig af om der er tale om besparelse 
eller udgift. 
 

 
 
 
 
 

Vente brik Visse processer er komplicerede og tager tid at im-
plementere. I disse tilfælde skal der placeres en el-
ler flere wait tokens som fjernes - én pr runde. Når 
alle er fjernet er forretnignsprocessen aktiv. Her er 

<=2 

+2 

R 

-2 

Wait 1 
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der tale om blot en enkelt runde, hvor processen 
ikke er aktiv. 
 
Her benyttes enten sorte legoklodser eller røde cir-
kulære træbrikker 
 

 
 
 
 

Orange cirkler Disse cirkler vedrører Nøgle ressourcer og angiver 
en styrke. Visse processer eller maskiner kræver en 
vis styrke for at virke. Disse styrker er ofte knyttet til 
medarbejdere. Her er der et eksempel på styrke 3. 
Det er få forretnignsprocesser, der er afhængig af 
denne betingelse 
 

 
 
 
 

Enten eller 
(angivet med 
en skråstreg 

Visse cirkler træder i kraft under bestemte betingel-
ser. Her vil der være en omkostning der enten er på 
1 eller 3. Der vil ofte være tekst på forretningskortet, 
der udbygger de underliggende betingelser 
 

 
 
 
 

Kunde uden til-
knytning 

Dette er en ekstra kunde, der kan tilknyttes et selv-
valgt segment. D.v.s. en forøgelse af et segment 
man allerede kan servicere 

 
 
 
 

Investerings-
udgift 

Dette er en engangs investering og kræver reduk-
tion i kapitalen før den aktiveres. Det sker når forret-
ningsprocessen palceres i BMC  

 
 

Særlig tildeling 
af kunder 

Kunder der dukker op på markedet under særlige 
omstændigheder. Detter vil være beskrevet på for-
retningskortet 
 

 
 
 
 

Sorte cirkler Produktion af værditilbud. I dette tilfælde produceres 
der et værditilbud. Summen af alle disse udgør den 
samlede produktion i en runde. 

 
 
 
 

Produktion af 
værditilbud 

Produktion af værditilbud med særlige betingelser. 
Dette fremgår af den medfølgende tekst. Vær op-
mærksom på eventuel justering i hver runde inden 
regnskabsaflæggelse 
 

 
 
 
 

Lagring af 
værditilbud 
mellem runder 

Viser at der er mulighed for lagre værditilbud til ef-
terfølgende runder. Optræder som rege i forbindelse 
med investering i varelager eller brug af en keypart-
ner med lageradgang 
 

 
 
 
 

Betingede om-
kostninger/ra-
batter 

Udløses kun under særlig omstændigheder som er 
beskrevet med tekst på forretningskortet 

 
 

 
 
  

 3 

 1  3 

1 ? 

-3 

 1 

+1? 

 
+1 
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Forretningskort som påvirkningskort.   

Den nederste del af forretningskortet omhandler den eksterne situation. Det er her man oplever på-

virkning i både makro- og mikro-omgivelserne på det generelle marked og i konkurrencesituationen. 
Det er henholdsvis Global Påvirkning (blå tal) som har stor indflydelse på prissætning – Felt A på 
den fælles spilleplade og markedsudvikling (grønne tal) – svarende til antal tilgængelige købevillige 
kunder (konkurrencesituationen) 

 

 
Global Påvirkning (blå tal) påvirker den generelle situation. På den fælles spilleplade er der angi-
vet nogle samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende alt afhængig af hvilket felt (situation) 
man befinder sig i. Situaltionerne er markeret med bogstaver fra A til H på den fællesplade. Fra spil-
start befinder man sig i det neutrale område mærket med N. På dette felt placeres en situationsmar-
kør (sort brik) som dermed indikerer at det er netop disse globale betingelser og tendenser, man 
opererer under i den pågældende runde (måned).  

 
Feleter med påvirkningsmarkøen angiver også overordnet, hvad man kan få for sine produkter/ydel-
ser (Markedspris pr vare), et overordnet antal kunder (Antal kunder), samt en konsekvens, der har 
indflydelse på såvel økonomi som forretningsprocesser alt afhængig af virksomhedens størrelse 
målt på antal potentielle kunder (grønt nøgle tal).  

 
Herunder er vist et udsnit, hvor den sorte markør befinder sig i felt D og den generelle markedspris 
pr solgt værditilbud er derfor 2. Der føjes desuden 2 kunder til markedet – herom senere. I felt B i 
nedenstående figur er markedsprisen faldet til 1, og der er tilgengæld flere kunder tilrådighed. Desu-
den er der med tekst beskrevet en konsekvens for store firmaer (dem med en kundestørelse mel-
lem 5 og 15), som må indksrænke deres produktion og skære en forretningsproces væk efter eget 
valg. Denne kasseres helt og kan således ikke genanvendes i nogen sammenhænge. 

 

 
 

Når spillet er i gang kan man få indflydelse på den globale påvirkning i fællesskab, når der skal afgi-
ves kort til skyen (herom senere). Den samlede sum af de blå tal lægges sammen for alle teams. 
Hvis summen af de blå tal er positiv, flyttes den sorte situationsmarkør et felt til højre og ved negativ 
sum et felt til venstre. Der kan således kun flyttes et felt pr runde. Ved et nul forbliver markøren hvor 
den står. 

 
Ved situationsskift kan det medføre aktivering af specielle PESTEL-kort der både kan have en ge-
nerel positiv eller negativ indflydelse på hvordan selve forretningen kan opretholdes. Se PEST-kort 
senere. 
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Markedsudvikling (grønne tal). De grønne tal i påvirkningsdelen af forretningskortene har indfly-
delse på antal købvillige kunder. Det kan både gå op og ned i forhold til det antal kunder der alle-
rede er specificeret i det generelle maked angivet på den fælles spilleplade markeret med F. Antal-
let af kunder lægges sammen med det antal der er angivet i feltet med den sorte markør i F-områ-
det på fælles spilleplade 
 

PESTEL-kort 
Dette kan springes over eller blot implementeres i en senere runde. Disse kort er med til at 
bringe uventede hændelser ind i spillet for at stressteste modellen over for forandringer. 

 
 
Fra start placeres 1 PESTEL-kort. Det anbefales at trække 3 og vælge det kort der med bogstav 
ligger tættest på startfeltet for global påvirkning. Med disse kort kan man også indirekte være med til 
at påvirke nogle udfald i spillet. Et PESTEL-kort bliver aktiveret, når markedsmarkering står på det 
angivne felt. Når markeringen ved en senere runde fjernes trækkes et nyt PESTEL-kort. Kortet pla-
ceres i de respektive felter i markedssegmentet, hvor de tilhører (fremgår af kortet med et bogstav).  
 

 
 
 
Efter nogle runder kan game-masteren vælge at der spiles med 2 PESTEL-kort på spillepladen og 
dermed øge usikkerhedsfatorerne fra omgivelserne. Hvis der benyttes 2 kan der ikke være 2 kort i 
samme felt. 
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Kundekort  (markedspenetrering) 
Disse kort kan trækkes i forbindelse med bestemte forretningskort, og går ud på at udvide det po-

tentielle marked. Det er således kort der kan supplere et allerede eksisterende kundesegment i for-

retningsmodellen. Kortene kan både være permanente og midlertidige 

 

   

Missions kort tilknyttet de enkelte kvartaler 

I hvert kvartal er der adgang til missioner, som man kæmper om at blive først til at indfri. Når et 

team har opnået en mission i slutningen af en runde, får man missionskortet som har en værdi på 5 

point. Hvert kvartal har sin egen farve på missionskortet. Kvartal 1 er grøn, kvartal 2 er røde, kvartal 

3 er gul og kvartal 4 er blå. 

I dette eksempel  har forret-
ningsmodellen 2 kundeseg-
menter som begge er udvidet 
med kundekort. I det øverste 
kundesegment er antallet af 
kunder ved hjælp fra kunde-
kortet blevet suppleret med 3 
så der i alt er 5 potentielle 
kunder i dette segment. Ne-
denunder er kundesegmentet 
enlige kvinder  udvidet med 
en enkelt potentiel kunde så 
der i alt er 3 potentielle kun-

der her. 
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Efter hvert kvartal fjernes alle ikke afhentede missionskort og de nye lægges ud for det næste kvar-

tal – disse lægges ud på den fælles spilleplade. 

 

First-mover på markedet 
Der er mulighed for at blive first-mover i den efterfølgende runde (måned). Den virksomhed (team), 

der bliver først færdig med udvikling af sin forretningsmodel lægger sin indentifikationsbrik i felt nr 1 

i first-mover tabellen på en fælles spilleplade (felt B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan efterfølgende efter tur investere i markedsbeskyttelse (det anbefales først at introducere 

dette i et senere kvartal), der sikrer at man kan beholde sin markedsposition eller forbedre den. 

Ubeskyttede placeringer kan beskyttes mod betaling af 1 guld i de første 2 kvartaler og 2 guld i de 

sidste 2 kvartaler. En beskyttelse gælder kun én runde i spillet (svarende til en måned). Hvis man er 

i besiddelse af fordelskort (ikke lavet endnu, men det kunne være engangs forretningskort, der 

tilbyder denne mulighed) erstatter de brugen af guld som betalingsmiddel. Første spiller tager 

først stilling til beskyttelse. Hvis ja-tak til beskyttelse flyttes markeringsbrikken ned i beskyttelsesfel-

tet og kan ikke ændres af andre. Dette sker efter tur.  

Hvis der lægges en beskyttelsesbrik på felt 1 er det således kun 2. og 3. pladsen der kan bytte 

plads. I dette eksempel er spiller 2 således i en mere risikabel position på markedet, da spiller 3 kan 

indtage denne position. Hvis spiller 2 havde beskyttet sig kunne spiller 3 ikke gøre noget. Hvis der 

lægges i den øverste del af feltet er det ubeskyttet, men lægges der i den nederste halvdel af feltet 

er der tale om markedsbeskyttelse og der skal derfor afregnes 

First mover – felt (felt B) 

Dette felt anvendes til bestemmelse af rækkefølgen for tildeling 

af kunder og køb af forretningskort på virksomhedsudviklings-

markedet. Det er således vigtigt at være first mover for at få de 

bedste/vigtigste kunder, samt relevante forretningskort.First mo-

ver/spilrækkefølge til næste runde 

1 2 3 4 5 

Markeds 

beskyt-

telse 

Markeds 

beskyt-

telse 

Markeds 

beskyt-

telse 

Markeds 

beskyt-

telse 

Markeds 

beskyt-

telse 

Dette eksempel viser et missionskort, der vedrører det første kvartal (før-

ste 3 runder). Det første team der gennemfører et salg til 8 kunder i en 

runde får dette kort og 5 point tildelt. Hvis flere samtidig opnår dette bort-

falder missionskortet og tages ud af spillet. Det samme gælder hvis ingen 

teams har opnået et salg til 8 eller flere kunder i hele kvartallet.  
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Brugen af first-mover har strategisk størst betydning når markedet er begrænset og spild af investe-

ring, hvis der er masser af kunder med mindre man vil sikre sig nogle bestemte forretningskort på 

markedet. 

 

Gældsbevis 
Egenkapitalen kan ikke  gå under 1, men man kan altid tage et lån, som enten betales tilbage un-

dervejs eller tilslut i spillet. Når man optager et lån får et gældsbevis på (se fig herunder) Det er 

også muligt at optage lån, hvis man skal investere i noget her og nu til sin forretningsmodel. Be-

mærk! Når der opgøres kapital (blå tal) skal gældsbevisets beløb altid fratrækkes den reelle værdi 

INDEN der tildeles statuskort/missionskort (se afsnittet om statuskort) eller missionskort (se afsnit-

tet om missionskort) vedr. størst kapital. 

  

 

Kvartalsrapport-kort 
Når der i regnskabet skal laves statusopgørelse efter hvert kvartal, har man mulighed for at opnå 

ekstra point under de givne omstændigheder. Kvartalsrapporter opgøres på dverse nøgletal. Se ek-

sempler herunder 
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Spilforberedelse  

Hvert team får en BMC spilleplade samt følgende dele: 

 

Fællespladen sættes i midten eller på et centralt bord, hvor alle har adgang. Placer den sorte PE-

STEL-markør i feltet D på den globale PESTEL-skala. Dermed er pris og det foreløbige antal glo-

bale kunder givet for den første runde. Der er ingen PESTEL-konsekvenser (PESTEL-kort) i dette 

felt 

 

Forretningskortene sorteres i 3 bunker: Værdiskabelse (pink, lilla, orange), Værditilbud (sorte) og 

Værdilevering (grøn, gul, brun).  

 

1. Teamrolle funktionsbeskrvelse 

 

2. Teaam markør – anvendes ved markering af first mover 

(her anvendt som legoklods) 

 

3. 4 Markører til angivelse af nøgletal i BMC arket (lego 

klodser. Potentielel kunder, antal produktionsenheder, 

kapital og samlede omkostninger 

 

4. 2 Markører til wait tokens (antal runder, der skal ventes 

markeres med de mindre klodser der sættes oven på og 

fjernes en ad gangen pr runde før forretningsprocessen 

er akt 

 

5. Værditilbud beskrivelse (har ingen spilmæssig betydning, 

men gør spillet mere realistisk når man har mulighed for 

at opbygge sin identitet og værditilbud 

 

6. Regnskskabsart som udfyldes undervejs, se spilforløb 

 

7. 10 Relationsbrikekr (2 af hver farve) til at markere even-

tuelle relationer mellem forretningsprocesser. Her kan li-

geledes benyttes legoklodser 
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Træk 5 forretningskort til Virksomhedsudviklings markedet (se nedestående figur), som der efterføl-

gende kan købes og sælges til. Præsenteres senere 

 

 

Kundesegmentering 
Kunder der skal udtrækkes til markedet på baggrund af fastlagte kunder i den eksterne situation 

samt det samlede antal der er talt sammen fra skyen trækkes fra en pose og sorteres i de tilhørende 

segmenter (se nedenstående). 

Til et spil med op tilk 5 teams/spillere skal man anvende 10 brikker (symboliserer kunderne) i de re-

spektive farver. Dog skal det generelle segment (grønne brikker være 15). Her er der benyttet 

meeples, som kan købes på nettet, men også lego klodser er ganske udmærkede som brikker. 

 

Placering af forretningskort 

foregår ved at trække 1 

værditilbuds kort til felt nr 

1. 2 værdileveringskort til 

felterne 2 og og 3 og til 

sidst 2 kort fra værdiska-

belse til felterne 4 og 5 
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Nøgletal 
Det er vigitgt at have styr på sine nøgletal. I spillet fokucees der på 4 nøgletal: antal potentielle 

kunder man kan levere til, antal enheder man kan producere af værditilbuddet, løbende udgif-

ter og samlet kapital til rådighed se figur herunder 

 

De aktuelle nøgletal markeres med markører i samme farve. Skulle man i et eller flere af nøglefel-

terne gå udover de markeredere 30 starter man bare forfra og dobler markøren således at man kan 

se det er på 2. runde. I nedenstående eksempel er der løbende omkostninger for 11, en kapital på 

12, en produktion på 24 og en potentiel kundemasse på 32 (dobbelt højde på den grønne markør. 

 

 

Wait-token  
Nogle forretningsprocesser er mere komplicerede end andre og kræver derfor længere tid at imple-

mentere. Disse forretningskort er mærket med en lilla firkant med teksten Wait efterfulgt af et tal 

mellem 1 og 3 (se symbol oversigt). Ved 1 skal der ventes en runde (måned) før processen er akti-

veret.  

Når man aktiverer en sådan forretningsproces sættes den hvide wait token på kortet og antal af run-

der der skal ventes markeres med de små sore indikatorer (små legoklodser) – se nedenstående 

billede, hvor der er tale om at vente i 1 runde. Der pilles en indikator fra for hver af de efterfølgende 

runder og når der ikke er flere tilbage fjernes den vide klods og processen er dermed aktiv  
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Budget/regnskab og nøgletal 
For at demonstrere at man har check på sine nøgletal, skal der udarbejdes et budget og et regn-

skab pr runde. Hver virksomhed har følgende budget og regnskabsark – billedet bør opdateres 

 

 
 
Budget 
Felterne A, B og C er budgetfelter 
 
A: Bestem antal enheder/ydelser, der produceres VP – sorte tal i cirkler 
B: Bestem antal potentielle kunder, der kan afsættes til (Grønne cirkler i kundesegment).  
 
C: Omkostninger (summen af alle omkostninger i BMC både faste og variable (røde tal) 
 
Regnskab – efter tildeling af kunder 
Felterne D til P 
 
D: Opgør antal reelle kunder. De tildelte. Der kan ikke tildeles flere kunder end der er varer til salg.  
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E: Afsætning/salg. Der kan ikke sælges flere varer end der er tildelte kunde  
 
F: Afsætningsprisen findes i markeringsfeltet i markedssegmentet på fællespladen  

 
Bemærk prisen kan variere, men ovennævnte pris er udgangspunktet – dette justeres under rabat, 
tillæg med videre for de kunder og de omstændigheder, der muliggør dette. 
 
G: Beregn omsætning Solgte varer * afsætningspris 
 
Bemærk at afsætningsprisen til nogle kundesegmenter kan variere både op og ned – dette fremgår 
af kundesegmentkortene, hvor der kan være specielle afsætningsforhold – de grønne forretnings-
kort.  
 
H: Rabatter og tillæg. Check for diverse nedslag, rabatter og pristillæg på forretningskortene. Hvis 
negativt tal angives dette med minus 
 
I: Beregn den samlede indtægt: Omsætning (G) + (rabat/tillæg) (H)B 
 
J: Beregn samlede omkostninger. De røde tal på forretningskortene noteret i cirkler. 

 
Alle de røde tal i BMC-modellen skal lægges sammen. Bemærk at nogle forretningskort nedsætter 
omkostningerne. Omkostninger er løn, maskinforbrug, reklamer, partnere etc 
 
K: Beregn fortjeneste. Indtægt (I) – Omkostninger(J). Den kan godt være negativ 
 
L:Beregn ny kapital. Forrige kapital + fortjeneste. Hvis den bliver negativ må man tage et lån nfor 
at undgå at den bliver negativ 
 
M: Bestem antallet af ikke solgte varer/serviceydelser.  
 
Dette er kun relevant når der er varer i overskud. D.v.s. Produktion(A) er større end Solgte varer(E). 
Disse varer kan herefter leveres til velgørenhed, sælges til et out let for en mindre pris eller oplagres 
ved en key partner.  
 
Brug af CSR (velgørenhed) 
Hvis der spilles med Coorporate social responsibility (kræver at byggestenen Kanaler er åbnet) skal 
hele overskudslageret leveres til CSR og leveringen markeres så på sit BMC ved at flytte en markør 
opad i CSR-feltet på BMC palden. Det kan initiere spilafslutning som er max 10 i CSR. 
Opdater CSR-felt 
 
Salg til et outlet. 
Prisen er 50% nedrundet til nærmeste hele tal 
 
Oplagring til senere runder 
Kræver man har et lager som keyresource, eller en partner, der kan håndtere dette 

 

Startbetingelser pr team/virksomhed 

Hvert firma trækker 5 tilfældige forretningskort. Det anbefales at trække dem fra maskinrummet, så 

det evt. er muligt at udvide produktionen af VP fra start, da man allerede er i stand til at levere til 2 

kunder). Der kan også være nogle interessante forretningskort til salg på det globale marked for 

virksomhedsudvikling (Se Fællespladen). 
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Hver spiller skal have en startkapital på 1 + et tillæg. Tillægget findes ved at slå med 3 terninger og 
tage gennemsnittet rundet ned til nærmeste hele tal (en værdi mellem 1 og 6). Dette er startkapital 
for virksomheden, som markeres med den blå markør i nøgletallet kapital 

 
Eksempel: Firmaet Super Gambler slår følgende terninger:  
Det giver en sum på 8 – så gennemsnittet bliver 2,66 og nedrundet til nær-
meste hele tal 2. Super Gamler har derfor en startkapital på 1+2=3 som ju-
steres på kapitalen i BMC – blå nøgletal 
 
Startkapitalen afgør også spilrækkefølgen for første runde (måned). Den med højst kapital tager po-
sition 1 i firs-mover feltetet på den fælles spilleplade. Næst størst nr 2 og så fremdeles. Ved lige ka-
pital mellem felre virksomheder afgøres placeringen ved et enkelt terningkast for at afgøre positio-
nen bland lige kapital 
 
Desuden trækkes 2 forretningskort fra den bunke der betegnes værdiskabelse 
 
Herefter er man klar til at gå i gang. Hvis det er første gang man spilelr så følg den detaljerede vej-
ledning beskrevet i Spilrunde. Spilrundevejlednignen findes også som en powerpoint i en forkortet 
hurtig udgave, som man som game master kan anvende for at synkronisere handlingerne i de en-
kelte teams. 
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Spilrunde – detaljeret beskrivelse  

 
1. Træk 3 forretningskort – overvej hvilke bunker du vil trække kort fra for bedst muligt at styrke 

din forretningsmodel. Overvej strategi for dette . Største virksomhed (afgøres udfra størst 
Kapital nøgletallet) trækker et ekstra kort. Ved lige kapital blandt flere virksomheder, får in-
gen denne fordel. Hvis en virksomhed herefter er i besiddelse af mere end 7 forretnignskort-
kort på hånden, kasseres et antal kort, så man har max 7 forretningskort. I visse tilfælde kan 
man have flere (fremgår af bestemte forretningskort). 
NB! De kasserede kort udgår af spillet og kan ikke afsættes på markedet – dvs.man har gabt 
over for mange muligheder og mistet overblikket). Hvis man havde ansat en konsulent (key 
partner) ville vedkommende kunne have afhjulpet dette.  
 

2. Forretningskort anvendt som påvirkningskort (er mikro- og makrotendenser).  
Hver virksomhed vælger et forretnignskort og ligger det op i skyen (markeret F på den fælles 

spilleplade) med bagsiden opad. Disse kort anvendes senere til at påvirke mikro og makro-
tendenser på markedet (OT i SWOT). I nedenstående eksempel påvirkers den eksterne ma-
kros situation med +3 (den globale påvirkning). Og antallet af købevillige kunder (markeds-
udvikling) påvirkes med +3  

 

 
 
Man kender således sin egen påvirkning, men ikke de øvrige virksomheders påvirkning.  
 
Der kan desuden betales en pris (guld)  for at lægge maksimalt ét ekstra kort ned og dermed 
øge sin indflydelse (prisen afhænger af antal kunder (grønt nøgletal på BMC) – og den be-
talte pris reguleres efterfølgende på egenkapitalen  
 
  1-5 kunder  = 1 guld 
  6-10 kunder= 2 guld   
  11+ kunder = 3 guld  
 
Med en god kapital og lobbyisme har man dermed en større indflydelse på markedet og om-
givelserne. 

 
 

3. Investering i ekstra forretningskort fra virksomhedsudviklingsmarkedet 
Der kan efter spillertur, investeres i nye forretningskort fra udviklings-markedet  (de 5 felter 
mærket Felt 1 til Felt 5 på fællespladen mærket med M). Der kan både sælges og købes et 

kort når det er ens tur. Der kan købes fra alle felter, men prisen varierer og bliver mindre jo 
længere forretningsmuligheden har været tilgængelig på markedet. Kortene længst til højre 
er derved billigst. Hver gang der købes et kort rykkes de øvrige kort til højre således at der 
er ledige felter til venstre. Når der er ledige felter på markedet, kan der sælges forretnings-
kort fra såvel kort på hånden som direkte fra BMC (omstrukturering). Salgsprisen er altid 2 
guld. Både køb og salg reguleres på egenkapitalen. Der kan derfor kun sælges forretnings-
kort såfremt der er ledige pladser på markedet. Al køb og salg foregår efter tur med ét 
køb/salg pr tur. Husk at 7-korts reglen for antal forretningskort på hånden stadig gælder. 
 
Når der ikke er mere handel på markedet (alle har trukket sig) fjernes de to kort længst til 
højre fra markedet og fyldes derefter op med kort fra forretningskortbunkerne af den spil-
ler/team der har færrest kort placeret i sin BMC. Ved lighed aftaler man hvilke bunker, der 



BMC-game, Palle Zych 2021 

 

24 

skal trækkes forretningskort fra. Ved uenighed trækkes 1. kort fra Værdiskabelse, 2. kort fra 
værdilevering og evt. 3. kort fra værditilbud. 
 
 

4. Udvikling af forretningsmodellen  
Det er i denne fase hvert team udvikler sin forretningsmodel gennem fokus på de forskellige 
BMC-bygge klodser såsom Kundesegment, Partnere, Kanaler, Nøgle ressourcer etc. Det 
sker ved brug af forretningskort som handlingskort. De lægges ind i BMCens kortholdere 
svarende til de dele i forretningsmodellen, der skal udvikles. Bemærk der er begrænsede 
pladsholdere i BMCens byggeelementer og begrænsninger i forhold til udvikling afhængig af 
hvilket kvartal man er nået til. (Dette er angivet for hver af enkelte pladsholdere i forretnings-
modellen. Der kan købes adgang til disse udvidelser før man er nået til det aktuelle kvartal 
mod den angivne invesgering – se nedenstående figur. 
 

 
 

 
Sørg altid for at have en fornuftig balance i udgifter, produktion, markedsføring, salg til kun-
der m.m. Disse tal beregnes under næste punkt i budgettet. 
 
Husk at man også bare kan fjerne/erstatte allerede placerede forretningskort. De fjernede 
kort kasseres og kan ikke genbruges og ej heller sælges 
 
Bemærk man kan ikke have 2 af samme forretningskort med mindre det klart er angi-
vet på forretningskortet, at det kræves. 

 
Nogle handlinger er mere langsigtede og kræver en wait-token, D.v.s. der placeres en wait 
brik på kortet og den er således først aktiv efter et antal runder, hvorefter den fjernes.  
 
I forbindelse med dispositioner i forretningsmodellen indgår også overvejelser omkring åb-
ning af de lukkede dele i forretningsmodellen (Kanaler, Relationer og Keypartnere). Man 
kan her investere i den ekspertise der skal til for at håndtere disse forretningsprocesser. Det 
koster som vist på pladen følgende 
 

3 guld for åbning af kanaler 
4 guld for åbning af keypartnere 
5 gudl for at åbne muligheden for kunderelationer 

 
Det er også i denne fase, at man skal overveje forretnignsstrategi, men det er først fra 3. 
kvartal, at der for alvor tages fat på de strategiske tiltag, men det sker også løbende under 
udviklingen i de første kvartaler. Skal der ske produkt/service forbedringer, effektivisering, 
outsourcing, markedsudvikling, omkostningsreducering etc. Der er meget fokus på teknologi, 
partnerskaber, eksperter, og der er naturligvis også fokus på ressourcer og aktiviteter. 
 
Når denne fase er færdigbehandlet ligger spilleren sin identifikationsbrik ned i den første le-
dige position på firstmover feltet. Felt B på fællespladen. Den, der ligger først ned vil være 
den der tager kunder først (det svarer til den, der er hurtigst på markedet). Når først denne 
er lagt ned på fællespladens firstmover felt kan man ikke længere foretage omrokeringer i 

Kvartalsangivelse. Dette kvartal 

kan man frit benyttes fra og med 

kvartal 2.  

 

Hvis det anvendes før man er i det 

pågældende kvartal  kan det ske 

med en investering på 1 guld som 

reguleres i nøgletallet for kapital. 
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forretningsmodellen – så skal man være forsigtig og eftertænksom eller sastse på at være 
hurtig. 
 
Når man således har afsluttet sin BMC er den låst, og der kan ikke udvikles før næste runde. 
 
 

5. Lav budget.  
Få overblik over din forretningsmodel. Udfyld nøgletallet kapacitet A (sorte felter på kor-
tene i BMC) og afsætningsmuligheder B (grønne felter på kortene i BMC). Juster ligeledes 
omkostninger C (rødt nøgletal). Bemærk dog at uanset hvor meget omkostninger justeres 
kan de aldrig blive mindre end 0. 

            
 

6. Markedsbeskyttelse 

Springes over hvis der ikke spilles med markedsbeskyttelse. Foretag evt. markedsbeskyt-
telse i first mover feltet. Hvis der ønskes beskyttelse flyttes markeringsbrikken i firdstmover 
tabellen ned i beskyttelsesfeltet (feltet lige under first-mover-feltet) og kan ikke ændres af an-
dre. Denne forsikring koster 1 guld. Dette sker efter tur. For felre detaljer om mekansimen 
envises til markedsbeskyttelse i selve manualen 
 
 

7. Identifikation af antal kunder 
Vend forretningskortene i skyen felt F, som ligger på fællespladen og bestem antal potenti-
elle kunder. Antal potentielle kunder til markedet fås ved sammentælling af de grønne tal 
neders på forretningskortenekortene, samt det antal der måtte være til rådighed i markeds-
størelsen felt A (de grønne tal øverst) på fællespladen. 

 
 

                        
 

 
8. Tildeling af kunder (én kunde ad gangen pr spiller). Rækkefølgen bestemmes udfra hvem, 

der først fik afsluttet sine handlinger i forretningsmodellen (first mover), samt diverse mar-
kedsfordele – d.v.s. brug af fordelskort og evt. beskyttelse, sammt specielle forhold på 
visse forretningskort. Check disse forhold inden. At være hurtig på markedet giver visse 
fordele, hvilket skal opvejes mod de overvejelser man skal foretage for udvikling af forret-
ningsmodellen.  
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NB: Man kan ikke tage kunder, hvis man ikke har noget værditilbud at afsætte til dem 
(man skal have produceret nok altal enheder af værditilbuddet til de kunder man vil ser-
vicere). Hvis man f.eks. har produceret 2 VP så kan man ikke tildeles mere end max 2 kun-
der. Sørg derfor at have balance mellem producerede enheder og antal potentielle samt re-
elle kunder (de sidste er dem der køber efter at kundestørrelsen er bestemt på ællespladen. 
 
Når man får tildelt kunder placeres de på de respektive grønne felter (cirkler) på kundekor-
tene og skal matche de segmenter som er angivet på kundekortene (farvekoderne) 
 
Når ventelisten er aktiveret (kunderelations byggeklodsen er aktiveret), kan der efter kun-
detildelingen er færdiggjort (Alle har fået det de kunder de kan servicere, kan der i spiller-
rækkefølge reserveres op til 2 kunder (de er på venteliste til den efterfølgende runde og har 
accepteret denne reservation). Det kræver dog at man kasserer et forretningskort. Man kan 
maksimalt have 3 kunder på venteliste 
 

9. Regnskab  
Afsætning. Beregn den samlede salgspris (omsætning) til aktuelle kunder. Varer der ikke 
kan sælges kan afsættes på anden vis – se punkt 10 
 
Udfyld regnskabsarket felterne D E F G H I (se nedenstående illustration) 
Beregn den samlede omsætning (felt G) til aktuelle kunder (tildelte kunder i kundeseg-
ment). Check specielt forretningskort for specielle rabatter eller prisbetingelser og beregn 
disse (felt H).  
 
Beregn omkostninger.  Alle de røde tal (samlet i omkostninger – husk at der også er kort 
der mindsker omkostninger 
 
Beregn fortjeneste/underskud (felt K).  
Juster kapital det blå regnskabsfelt med opdateret kapital (felt L). 
 

 
 
 
 

10. Velgørenhed/restsalg.  
Produktion der ikke blev solgt på grund af manglende kunder kan afsættes på en eller flere 
andre måder: 
A: Leveres til velgørenhed (1 point op i CSR) 
 
B: Sælges til genbrug for markedspris-1. Opdater kapital (blåt tal). Der kan max sælges et 

antal svarende til nummeret på det kvartal man befinder sig. D.v.s. i 1. kvartal kan der max 
sælges 1 VP 
 
C: Oplagres hvis man besidder et lager eller har en key-partner, der kan oplagre det – så 
kan varerne anvendes i en senere runde, hvor der mangel på varer. 
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11. Missionscheck/bonus.  

Check om der er nogle virksomheder, der har opfyldt betingelserne for tildeling af missions-
kort (5 point). Hvis flere har opnået missionen samtidigt i en runde bortfalder det pågæl-
dende missionskort.  

 

 
 

 
12. Læring  

Dette punkt er ikke nødvendigt, hvis man blot spiller BMC-spillet som almindeligt brætspil) 
Redegørelse fra hver virksomhed vedr. nøgletals status svarende til oplysningspligt til øvrige 
virksomheder. Enhvert team/spiller redegør for sine BMC-opdateringer/udvikling, der sættes 
ord på modellen og redegøres for valgene, og hvordan de hænger sammen med såvel stra-
tegi som forretningsmodel. Hvad der skal oplyses kan man som facilitator selv bestemme.  
 
 

13. Alliancer  
Valgfrit og kan tilskyndes af facilitatoren: Virksomhederne overvejer mulige alliancer med an-
dre virksomheder (nogle forretningskort lægger op til dette). Der kan også indgås andre afta-
ler om fordeling af kunder etc. Der er ingen generel straf for at bryde en aftale – gælder først 
fra 2. kvartal.  
 
Nogle forretningskort kræver en alliance med andre. Dette kan man spørge ind til hos de an-
dre firmaer. Man kan også indgå alliancer med andre om hvordan man vil prøve at påvirke 
markedet med forretningskort som påvirkningskort. Dette gør sig gældende for såvel det 
samlede antal kunder på markedet samt i hvilken retning de generelle tendenser skal gå. Blå 
og grønne tal nederst på forretningskortene.  
 
 

14. Justering af omgivelser  
Her beregnes den nye påvirkninger i omgivelserne ved at lægge de blå tal nederst på forret-
ningskortene i skyen sammen. Hvis summen er positiv flyttes den sorte feltmarkør 1 felt til 
højre, hvis summen er negativ flyttes 1 felt til venstre.. Bemærk den ændrede markedspris pr 
VP til næste runde. 
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Bemærk, at der hermed kan aktiveres et PESTEL-kort, hvis der befinder sig et sådant i det 
nye situationsfelt. Check også konsekvensen for virksomheden (afhængig af virksomhed-
størrelse målt på antal kunder i BMC. Hvis man som virksomehd falder inden for disse krie-
terier skal der umiddelbart tages aktion og justere model og nøgletal. Det er kun ved feltskift 
der udføres konsekvens for virksomheder, der har et antal kunder der falder inden for de an-
give grænseværdier). Bemærk også hvilke virksomheder der berøres af konsekvensen målt 
på potentiel kundestørrelse (grønt tal) 

 
 

15. Alternativ kapitaltilførsel 
Der kan sælges op til 2 forretningskort til 1 guld pr.stk. – justeres på kapitalen 
 
 

16. Kundehåndtering.  
Læg alle kunder fra din BMC, der har fået leveret service/vare tilbage i posen (game maste-
ren). Kunder på venteliste eller af anden grund kan forblive på bestemte forretningskort kan 
selvfølgelig bive 
 
Fra og med runde 2 (kan fravælges for at simplificere spillet) vil kundesegmenter, hvor kun-
der, der ikke fik varer/service leveret får en sur smiley. En sur smiley kan også konverteres 
ved at gå 1 ned i CSR. 
 
Når kunderelationer (gule byggesten i BMC) er aktiveret gives der adgang til en kundeven-

teliste, som der efterfølgende kan rekrutteres kunder fra og dermed være bedre til håndte-
ring af mangelsituationer og et stagnerende marked. 
 
 

17. Markedsfornyelse 
De 2 sidste forretningskort (længst til højre) på virksomhedsudviklingsmarkedet kasseres og 
øvrige flyttes mod højre. Træk 2 nye kort den bunke som den virksomhed med størst pro-
duktion (sort nøgletal) vælger. Hvis lige mellem flere kan virksomheden fælles bestemme 

hvilken bunke. Hvis der ikke er enighed trækkes der et kort fra værdilevering og et kort fra 
værdiskabelsesbunken. 
 
 

18. Oprfydning i skyen 
Alle kort i skyen Felt F kasseres.  
 
 

19. Gældsindfrielse 
Mulighed for tilbagebetaling af lån. Det kan være gunstigt i nogle situationer. Prisen fremgår 
af gældsbeviset 

 
 

20. Wait-tokens 
Fjern en wait-token fra alle felter der indeholder sådanne brikker  

 
 
Der er gennem kvartalerne er stigende krav til opfyldelse af forudsætninger på regnskabsarket. 
Blandt andet, skal der fra og med kvartal 2 indføres kundetilfredshed i den primære kunde gruppe 
(venstre side i kundesegmentet på BMC). Bemærk at hvis intet andet er angivet gælder dette ikke 
for kundekortene (tillægskunderne i de respektive segmenter. 
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Kort udgave af spil fremdrift 

Denne erstatter powerpoint af spilforløb og kan må samme måde anvendes til at synkroni-
sere spillet. Spilforløb trin for trin 
 

1. Træk 3 Forretningskort – første gang 5. Det er valgfrit hvilke bunker, der trækkes fra (vær-
diskabelse, værdiudvikling, værdilevering). Ved manglende kort blandes de kassere kort og 
danner nye trækningsbunker.  
Største virksomhed (vurderet på størst likvid kapital – blå tal) trækker et ekstra kort. Hvis 
lige mellem flere virksomheder bortfalder denne fordel. Max. 7 kort – overskydende kort kas-
seres straks 
 

2. Forretningskort anvendt som påvirkningskort (kundeudvikling og markedstendenser).  
Alle virksomheder ligger et kort ned i skyen med bagsiden opad.  
Der kan lægges et kort ekstra for en pris, der afhænger af antal kunder. Har man ikke likvid 
kapital nok kan der lånes på det lokale lånemarked. Træk et lånekort og 
   1-5 kunder  = 1 guld (overvejelser om pris og lånindløsning) 
   6-10 kunder= 2 guld   
   11+ kunder = 3 guld  

 
3. Investering i ekstra forretningskort fra virksomhedsudviklingsmarkedet 

Efter spillertur kan der sælges og/eller købes nye forretningskort et ad gangen fra Virksom-
hedsudviklings-markedet. Der kan købes fra alle felter, men prisen varierer. Hver gang der 
købes et kort rykkes de tilbageværende kort til højre. Salg kan kun foretages når der er le-
dige felter på markedet (venstre side). Der kan sælges kort fra såvel hånden som BMC  
 

4. Udvikling af forretningsmodel. 
Forretningskort som handlingskort. De udvælges og placeres i BMCen for at udvikle virk-
somheden. Bemærk de begrænsede muligheder i forretningsmodellen og at visse dele først 
kan udfyldes når man har opnået en vis indsigt (afhængig af kvartal). Der kan dog betales 
for at være front runner i form af en ekstra pris for tidlig investering. I denne fase kan der 
også åbnes op for kanaler, keypartnere og kunderelationer. 
Når man er færdig med udviklingsprocessen markeres dette ved at sætte sin brikid på den 
første ledige plads i frontløber-feltet. Bemærk at felter kan være beskyttet. 10 minutter 
efter den første har lagt sin brikid skal alle andre være færdige med deres BMC-udvikling. 
Når man har afsluttet sin udviklingsproces og placeret sin spiller-id på spillepladen er 
BMCen låst for yderligere udvikling indtil næste runde, 

 

5. Identifikation af potentielle kunder 
Vend kortene i skyen bestem antal potentielle kunder ved at 
sammenlægge alle grønne tal (vist i cirklen) – se illustration. 
Dette antal lægges sammen med antal kunder i den generelle 
markedstendes (det felt hvor markøren er sat (A-E) 
 
 

6. Træk kunderne fra posen og placerer dem i de respektive kundesegmenter markeret med 
farve – det er de mulige kunder som alle er fælles om.(billede med eksempel) 

 
7. Kalkulation/budget 

Juster omkostninger pr runde (røde tal i røde cirkler), Produktion pr runde (kapacitet – 
sorte tal) og potentielle kunder – grønne circler (afsætningspotentiale). Opdater felterne i 

dit regnskab. Det er felter A,B og C. Vis udklip 
Uanset hvor meget omkostninger reduceres kan de aldrig bliver mindre end nul 
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8. Tildeling af kunder som placeres på de grønne felter i kundesegmenterne 
Disse serviceres i følgende rækkefølge:  
1: Eventuelle egene kunder som er på venteliste 
2: Segmenterede fælles kunder fra hovedpladen. Der tages en ad gangen pr virksomhed.  
Rækkefølgen afgøres ud fra front-runner placeringen (first mover) på hovedpladen  
Hvis der efter at alle har fået de kunder, som de maksimalt kan servicere og der stadig er 
flere potentielle kunder på markedet, kan man, i spillerrækkefølge, reservere op til 2 kunder 

ved at kassere et forretningskort fra hånden pr kunde. Disse placeres på ens egen venteliste 
Kunder der ikke kan købe noget forbliver på markedet til næste runde. 
3: Ekstra kunder som kommer fra egne forretningskort kan herefter indgå i såvel kunder som 
venteliste. Overskydende forbliver i posen 
 

9. Regnskab. Udfyld regnskabsarket felterne D E F G H I (vis billede) 
Beregn den samlede omsætning (felt G) til aktuelle kunder (tildelte kunder i kundeseg-
ment). Check specielt forretningskort for specielle rabatter eller prisbetingelser og beregn 

disse (felt H).  
Beregn omkostninger.  Alle de røde tal (samlet i omkostninger – husk at der også er kort 
der mindsker omkostninger – det er angivet med minus i rød cirkel på forretningskortene) 
Beregn fortjeneste/underskud (felt K). Juster kapital det blå regnskabsfelt med opdateret 

kapital (felt L). 
 

10. Velgørenhed/restsalg/oplagring 
Den produktion der ikke blev solgt kan afsættes på en eller flere måder: 
A: Leveres til velgørenhed (1 point op i CSR) 
B: Sælges til genbrug for markedspris-1. Opdater kapital (blåt tal) 
C: Oplagres hvis man besidder et lager eller har en keypartner, der kan oplagre det – så kan 
de anvendes i en senere runde, hvor der mangel på varer 

 
11. Check om der er nogle virksomheder, der har opfyldt betingelserne for tildeling af missions-

kort (5 point). Hvis flere har opnået dette samtidigt bortfalder dette missionskort 
 

12. Ved læring. Redegør for din virksomheds status, strategi m.v. til øvrige virksomheder. 
 

13. Overvej mulige alliancer med andre virksomheder (nogle kort lægger op til dette). Der kan 
også indgås andre aftaler om fordeling af kunder etc. Der er ingen generel straf for at bryde 
en aftale – først fra 2. kvartal 
 

14. Juster omgivelser (den generelle situation - alle) 
Beregn den nye markedstendens fra skyen (de blå tal) og juster til den nye situation ved at 
sammentælle de blå tal. Hvis summen er positiv flyttes 1 felt til højre og venstre hvis negativ. 
Bemærk også konsekvens for virksomheden (afhængig af virksomhedstørrelse målt på antal 
kunder i BMC. Bemærk den ændrede markedspris pr VP til næste runde 
Det er kun ved feltskift der udføres konsekvens for virksomheder, der har et antal kunder der 
falder inden for de angive markedssegment-værdier målt på potentiel kundestørrelse. 
Der kan udløses PEST kort hvis et kort aktiviseres. 
 

15. Du kan Sælge 2 kort for 1 guld og kun en gang i hver runde 
 

16. Kundehåndtering 
Alle. Kunder fra BMC, der har fået leveret service/vare tilbage i posen. Fra og med runde to 
vil kundesegmenter, hvor der er kunder, der ikke fik vare/service leveret få en sur smiley. 
Alle kunder tilbage i posen. En sur smiley kan også konverteres ved gæld ved at gå 2 ned i 
CSR. 
Når kunderelationerne er aktiviseret gives der adgang til en kundeventeliste, som der kan 
rekrutteres fra efterfølgende og dermed blive bedre til håndtering af mangelsistuatioenr 
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17. Sidste forretningskort (længst til højre) på virksomhedsudviklingsmarkedet kasseres og øv-

rige flyttes mod højre. Træk et kort fra hver bunke og den virksomhed med størst produktion 
(sort tal) vælger. Hvis lige mellem flere trækkes et random o placeres på markedet 
 

18. Kortene i skyen kasseres. Og hvis der skiftes status i runde (fra et runde-nr til næste). Evt. 
tilbagebetaling af lån. 
 

19. Markedsbeskyttelse (front runner). Der kan betales for at sikre sig sin placering på markedet. 
I rækkefølge kan man betale 2 guld for at sikre sin position til næste runde.  
 

20. Fjern en wait-token fra alle felter der indeholder sådanne brikker  
 

21. Oplys nøgletal til omgivelser (oplysningspligt). Nøgletal fra BMC (røde, blå, sorte, grønne). 
Største virksomhed udpeges 
 

 


