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Forløbsbeskrivelse i kontekst 
Dette forløb indenfor gamification projektet finder sted på uddannelsen Digital Konceptudvikling på 
Zealand, Køge 2021. Digital konceptudvikling er en top-up til blandt andet 
multimediedesigneruddannelsen og markedsføringsuddannelsen, samt nogle flere, men de fleste 
studerende kommer fra de to uddannelser på Zealand Køge, og har meget forskellig baggrund fora 
t starte på uddannelsen 
 
Forløbet er blevet gennemført på et valgfag på 2. semester af uddannelsen – det sidste forløb 
inden praktik og bacheloropgave. Et stort specialiseringsfag på 15 ECTS, hvoraf de 5 ECTS er 
afviklet som en del af dette projektforløb. Det er blevet til på baggrund af diverse brætspil, 
teamplaying og teambuilding med playfullnes og gamification baseret på business model canvas, 
samt en lang teorier og modeller inden for business og innovation – se senere 
 

 
Indhold og ide 
Blandt den brogede skare af studerende er de som regel gode til at skabe en business model ved 
at udfylde et canvas med de nødvendige forretningsprocesser, men generelt er forståelsen af 
hvordan forretningsprocesserne fungerer i et samspil med hinanden og hvordan de ændres under 
trusler og muligheder i omgivelserne meget lille. 
 
Forløbet er bygget op over 5 forskellige spilledage (playfullness vs gamification), som 
efterfølgende er meget kort beskrevet. Det er det sidste spil, der går over 2 spilledage, som er den 
bærende element i spilforløbet. De øvrige spil er blot til orientering i dette skrift. Dette spil kan også 
spilles alene, hvilket der fokuseres på her. 
 
 
Første spilledag – BMC canvas 
Udvikling af en Business model med fokus på idegenerering med benspænd baseret på det 
velkendte Business model game i en ny udgave og de 9 byggesten, som til en BMC med. Spilletid 
2 til 2½ time 

 
 
 
Anden spilledag – Business model innovation 

Business model innovation med focus på kategorierne I BMC who, what, how and why med 
sammenhæng til 60 generiske forretningsmodeller baseret på Business Model Navigator spillekort 
- et godt alternativ/supplement til Blue Ocean Strategy som innovationsværktøj til en 
forretningsmodel. Desuden også inspiration fra 10 types of business model innovations-kort. Den 
røde cirkel omhandler fokusområdet fra modellen, men de øvrige faser gennemføres også som spil 
Spilletid 2 timer 



 

  
 
 
 
 
Tredje spilledag - Investering 

Præsentation af den udviklede og innoverede virksomhedside 
med henblik på investering. Alle teams har 10 guld til at 
investere i min 2 virksomheder, hvor deres egen ikke må være 
iblandt. Investering sker på baggrund af hver enkelt teams 
vurdering af virksomhedside, vækstmuligheder og 
innovationspotentiale 
Spiltid: 1,5 time  
 
 
 
 
 
 

Fjerde spilledag - Afprøvning af forretningsprocesser i sammenhæng  

i konkurrence med andre virksomheder 
Passer og fungerer forretningsprocesser i et samspil med det marked der er til rådighed og er den 
fleksibelt opbygget og tilpasset et vækstpotentiale, hvor omkostninger og indtjening kommer i spil: 
Det hele foregår i et konkurrencepræget miljø, hvor der også kan opbygges alliancer m.m. 
Spilletid: 5- 6 timer (basisdel i spillet) 
 



 
 

 
Femte spilledag - BMC strategi og innovation i praksis  

Interessenttilfredshed, Innovation og forretningsstrategi 6 timer (strategisk innovations check og 
kontrol 

 
 
Kort beskrivelse og indhold af BMC-game 
Spillet er et teambaseret og individuelt forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at 
opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel i et omskifteligt konkurrence-præget miljø. 
Forretningsmodellen skal naturligvis være rentabel under de omskiftelige forhold, således at der 
kan investeres i forskellige former for innovation, nye forretnings-processer og skabe 
konkurrencemæssige fordele og ikke mindst vækst (skalerbarhed) i forretningen. Dette kræver 



udvikling af de rigtige forretningsstrategier og en agil tilgang til at tage de rigtige forretningsvalg i 
de konkrete situationer, der måtte opstå. Man skal have styr på sine nøgletal, som skal opdateres 
løbende – se nederst på den individuelle spilleplade 
 
Hvert team har en Business model canvas, hvor de enkelte forretningsprocesser skal placeres 
under de givne omstændigheder. Bemærk at det ikke er alt i modellen der er tilgængelig fra start. 
Der kræves mere ekspertise, som kan erhverves gennem spillet og dermed åbne op for flere 
muligheder. Det gør også det omfattende spil lettere i starten og efterhånden som ekspertisen 
erhverves kan der lukkes op for mere mod den rette investering. Spilleplade fra start, hvor kanaler, 
keypartner og relationer er lukket ude 
 

 
 
 
Når teamets spilleplade er fuldt åben for alle muligheder ser spilpladen således ud: 
 



 
 
Derudover er der en fælles spilleplade, som repræsenterer mikro og makro omgivelserne i form af 
konkurrencesituationen med fokus på Porters 5 forces og en trendanalysemodel i form af PESTEL, 
som definerer de makrobetingelserne i en given runde i spilforløbet. Det er også her man finder 
selve kunderne, investeringsmulighederne i form af forretningsprocesser 

 
 



For at holde styr på nøgletal har hvert team et Budget/regnskabsark, som skal opdateres løbende. 
Spillet foregår over 12 runder (i spillet kaldet måneder, hvor der er stigende kompleksitet over hvert 
kvartal med indførelse af nye fokusområder som en strateisk mulighed. 
 

 
 
Spillet er bedst som teambaseret med op til 4 tem-players, som ahr vher sin specil rolle at udfylde. 
Rollerne fremgår af teamrollekortene , som teamet selv fordeler ved spilstart 
 

 
 
De centrale er kort i brætspillet er forretningskortene som anvendes på flere måder gennem spillet. 
For detaljer herom henvises til den detaljerede manual. Her vises eksempler på forretningskortene, 
som man investerer i til sin forretningsmodel, men er også med til at  
 



 
 
På kortene er der både en kort beskrivelse af hvad de kan udføre, samt en farvekode der matcher 
Business Model canvas farver, samt en lang række symboler, der gør kortene lettere at læse 
funktionelt, når man først lige har fået lært dem. Det sker hurtigt over et par runder i spillet. I 
manualen er der en oversigt ovre alle symboler med en kortfattet forklaring. Der er p.t. ca 150 
forskellige forretningskort 
 
Her er vis forklaring til et enkelt kort, men de har alle den samme opbygning 
 
 

 
 
 
I spillet er der også en del andre kort, som er med til at skærpe konkurrencesituationen mellem de 
enkelte teams. Det er blandet PESTEL-kort (20), som er med til at variere omstændighederne i 
den eksterne situation. Innovationskort, der er bygget op omkring 110 innovationstyper. 
Missionskort der løber over et kvartal (20 stk) og er farvekodet på samme måde som kvartaler i 
regnskabsarket. Der er også missionskort, der kan indløses ved kvartal slut (20 stk) og gældsviser 
til optagelses af lån ved større investeringer eller kapitalnød 
 



 

 
 
Afslutning af spillet 
Spillet kan afsluttes på flere måder og er ikke afgørende, da et simpelt tidsrum også kan være en 
slutbetingelse. I sin fulde udstrækning kører spillet over 12 runder svarende til 12 måneder, men 
kan også vælge andre slutbetingelser, hvilket kan gøre spillet væsentlig mere strategisk 
 
 
 

 Efter et antal runder og til det team der har fået flet point 
 

 når en spiller/team har fuldført sin strategi/mission 
 

 når en spiller har gennemført en forretningsmodel ved succesfuld salg til mindst 10 kunder 
uden at have nogle utilfredse kunder 
 

 Mindst 8 leveringer til CSR (leveringer til CSR er hele leveringer svarende til en levering pr 
runde med alle varer)  

 

 Fuld til kundetilfredshed til mindst 3 kundesegmenter (det generelle kundesegment regnes 
ikke med her).  

 

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

 
 
Teorier og modeller som indgår i spillet 
Her er vist nogle af de teorier og modeller der indgår i spillet 
 



 
 
 
 
Inspiration og Spilmekanismer 

Spillet bygger på nogle klassiske principper fra nogle brætspil. Hovedkilderne er vis herunder, hvor 
også de spilmenanismer som driver spillet et remset op 
 

 
Afsluttende bemærkninger 
Et spil for 20-24 personer tager 5 timer i grundudgaven 
Spillet er udviklet både på dansk og engelsk 
Det kan spilles i niveauer 
Man kan tilvælge/fravælge Interessent tilfredshed, innovationsprincipper og strategifokus 
Kan spilles både som brætspil og som læringsspil 
Under afprøvning er der konstateret flere forskellige interessante spillestile 
Tilbagemelding fra de studerende: Sjovt når man lige er kommet i gang, virker godt som 
teambaseret spil  
læring skal styrkes med teori til hver enkelt forretning proces, strategikort og innovationskort 
 
 


