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Abstract  
This	project	seeks	to	clarify	how	startup	companies	cope	with	finding	the	right	business	

model	when	plan	A	doesn’t	seem	to	work.	These	challenges	are	described	throughout	

the	two	authors	own	startup	project	named	Barberskabet.dk.	

Before	launching	the	business,	models	and	theories	from	the	e-business	study,	have	

been	set	up	to	form	the	basis	of	the	go-to	market	strategy.	After	several	months	in	the	

market	without	succeeding	in	attracting	customers,	a	Plan	B	is	initiated	on	behalf	of	

hunches	and	hypotheses	about	removing	barriers	for	customers.	Plan	B	then	becomes	a	

Plan	C	which	at	last	becomes	Plan	D.	

The	project	portrays	the	thoughts	and	hypotheses	created	from	the	founders	to	move	to	

a	better	business	model.	The	overall	findings	about	starting	a	business	is	about	learning	

how	to	be	comfortable	in	working	blindfolded	and	thereby	not	knowing	which	direction	

to	steer	towards.	The	more	experience	and	insights	you	get	the	better	you	become	to	

find	the	right	path	at	the	right	time.	Going	from	a	plan	A	to	plan	D	have	had	a	

tremendous	impact	on	where	Barberskabet	is	today,	since	it	has	resulted	in	a	more	

profitable	and	scalable	business	plan.	

Our	portrayal	of	the	faced	challenges	may	hopefully	inspire	and	help	other	

entrepreneurs	to	succeed	in	launching	their	business	and	learn	from	the	experiences	we	

have	made	throughout	our	startup	period.	

	

The	project	has	at	the	same	time	created	reflections	on	the	business	which	the	two	

founders	Jesper	and	Jacob,	will	use	in	their	future	business	model	innovation,	since	it’s	a	

continuous	journey	of	improvement	to	build	a	successful	business.				
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Indledning  
Formålet	med	opgaven	er	at	undersøge	forretningsmulighederne	på	det	danske	marked	

indenfor	kvalitets-barberblade	via	af	egen	opstartsvirksomhed,	kaldet	Barberskabet.	

Hele	ideen	ved	at	starte	forretningen	opstod	på	baggrund	af	mange	års	frustration	over	

ikke	at	kunne	købe	barberblade	af	høj	kvalitet	uden	at	betale	en	formue	for	dem.	Dette	

ledte	til	en	markedsundersøgelse	først	i	supermarkederne	og	senere	i	anerkendte	

markedsrapporter.		

 
Den	seneste	rapport	fra	Euromonitor	International	i	maj	2015	viser,	at	Gillette	sidder	på	

65	%	af	andelene	for	barberblade	globalt	og	83,5%	af	markedet	for	barberblade	i	

Danmark,	som	udgør	over	200	mio.	

Gillette	har	siden	udviklingen	af	deres	første	barberblad	i	"år	1901"	skubbet	priserne	

højere	og	højere,	ved	at	tilføje	yderligere	skær	og	funktioner	til	deres	barberskraber.	På	

grund	af	stagnation	i	markedet,	har	Gillette	været	tvunget	til	at	finde	nye	måder	at	

begrunde	prisstigninger,	og	deres	strategi	for	at	gøre	dette,	har	været	at	markedsføre	

deres	nye	produkter	med	flere	funktioner.		

 
I	USA	valgte	en	virksomhed	ved	navn	Dollar	Shave	Club	i	2011	at	tage	kampen	op	mod	

Gillette,	ved	at	indføre	en	abonnementstjeneste,	hvor	forbrugerne	får	barberblade	af	høj	

kvalitet	leveret	i	postkassen	hver	måned	til	en	langt	lavere	pris	end	Gillette.	

Virksomheden	blev	solgt	i	2016	for	1	milliard	dollars	og	havde	opnået	3,5	millioner	

abonnenter.		

	

Barberskabet	har	bemærket	forretningsmuligheder	i	at	lancere	lignende	koncept	via	en	

online	shop,	som	tilbyder	barberblade	af	høj	kvalitet	med	en	klar	kundesegmentering	i	

tankerne,	for	hvem	det	vil	være	relevant	at	spare	penge.	

Projektet	vil	skildre	processen	for	hvordan	Barberskabet	er	gået	i	markedet,	og	

efterfølgende	via	læring	i	markedet	ændret	på	forretningsmodellen	adskillige	gange	for	

at	bygge	en	forretningsmodel,	som	sandsynliggjorde	en	god	business-case.		

	

Virksomheden	har	på	under	12	måneder	gået	fra	at	have	0-10.000	aktive	betalende	

kunder	i	Danmark	og	har	nu	sat	ambitionerne	op	efter	at	udvide	virksomheden,	som	

skal	være	klar	til	at	gå	ind	på	det	Europæiske	marked.	
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Formålet	med	projektet	er	at	give	læring	videre	til	andre	iværksættere,	som	ønsker	at	

sandsynliggøre	chancerne	for	at	lykkedes	med	opstart	af	egen	forretning.	Dette	gøres	

ved	at	skildre	de	udfordringer	som	Barberskabet.dk	løbende	har	haft	under	

opstartsfasen	herunder	udviklingen	af	forretningsmodellen,	for	at	skabe	rammerne	for	

en	virksomhed	med	en	sund	forretningsmodel.	Dette	leder	op	til	

mulighedsformuleringen	for	projektet:	

	

Hvordan	kan	iværksættere	ved	opstart	af	virksomhed	vurdere	hvorvidt	deres	plan	A	

holder	og	om	den	forretningsmodel	skal	fastholdes	eller	udvikles	til	en	ny	og	bedre?	

-							Belyst	gennem	opstart	af	egen	virksomhed	

Læsevejledning 
Læseren	bliver	først	præsenteret	for	valg	af	emnet	og	mulighedsformulering	under	

introduktionen.	Herefter	præsenteres	læseren	for	opgavens	videnskabelige	tilgang	og	

afgræsning.	Et	teoretisk	rammeværk	bliver	dernæst	gennemgået	for	at	give	læseren	et	

indblik	i	hvilke	teoretiske	modeller	som	bruges	til	at	danne	grundlag	for	udviklingen	af	

forretningsmodellen.	I	det	efterfølgende	afsnit	anvendes	de	teoretiske	modeller,	

suppleret	med	en	opstilling	af	en	eksekveringsplan	og	et	budget,	inden	lanceringen	af	

forretningen.	De	efterfølgende	fire	afsnit	Plan	A,	B,	C	og	D	er	en	pragmatisk	skildring	af,	

hvordan	forretningsmodellen	løbende	er	blevet	udviklet	samt	den	læring,	som	løbende	

er	tilegnet.	Slutteligt	er	der	et	perspektiverende	afsnit,	hvis	formål	er	at	give	en	narrativ	

og	metodisk	skildring	omkring	hele	processen	og	læringen	ved	at	starte	en	virksomhed,	

som	til	sidst	bliver	afrundet	i	en	konklusion	som	svarer	på	muligheds-formuleringen	i	

opgaven.		

	

Opgaven	indeholder	varieret	sprogbrug,	som	med	vilje	ikke	er	blevet	omskrevet	for	at	

give	den	mest	reelle	beskrivelse	af	skildringen	af	forløbet.		
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Videnskabsteoretisk tilgang 
Ved	udførelse	af	forskning	findes	der	forskellige	undersøgelsesstier	som	kan	forfølges.	

De	tilgængelige	stier	afhænger	af	antagelser	om	skabelse	af	ny	viden,	hvilket	er	

hovedformålet	med	forskningen.	Da	forskellige	stier	er	bedre	til	at	opnå	forskellige	mål,	

skal	forskeren	altid	træffe	valg	om	omfanget	og	formålet	med	forskningsprojektet.	Efter	

at	beslutningen	om	en	bestemt	sti	for	forskningen	er	blevet	lagt,	skal	alle	efterfølgende	

valg	relateret	til	forskningsprocessen	styres	af	de	forudgående	beslutninger	og	dermed	

den	overordnede	forskningssti.	Ved	at	følge	denne	proces	sikres	en	høj	grad	af	

sammenhæng	mellem	beslutninger	og	hermed	et	gyldigt	og	veletableret	

forskningsprojekt.		

Forskningsprocessen	er	blevet	illustreret	af	(Saunders,	Lewis	and	Thornhill,	2009)	i	en	

model	som	kaldes	forskningsløget	(se	billede	nedenfor),	som	tolker	

forskningsprocessen	som	forskellige	lag,	der	bliver	pillet	af,	ét	ad	gangen.	Herved	

tydeliggøres	den	særlige	sti	og	de	underliggende	grundantagelser,	der	styrer	

udviklingen	af	viden.	(Saunders,	Lewis	and	Thornhill,	2009)	

 
 

Forskningsløget 
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Forskningsstien	er	indkapslet	af	opfattelser	og	for-forståelser,	som	tilsammen	

resulterer	i	en	række	antagelser,	også	kendt	som	et	paradigme.	Et	paradigme	har	et	

bestemt	sæt	af	svar,	som	definerer	grænserne	for	ét	paradigme	i	forhold	til	et	andet.		

Paradigmet	repræsenterer	således	en	sti	gennem	de	yderste	to	lag	af	forskningsløget.	

 

Pragmatisk paradigme og entreprenelle processer 
Ved	udfærdigelsen	af	dette	speciale	anvender	vi	en	pragmatisk	forskningsfilosofi.	I	

modsætning	til	positivisme	og	interpretivisme	kan	en	pragmatisk	tilgang	integrere	flere	

forskningsmetoder	og	forskningsstrategier	i	samme	forskning.	Pragmatikere	bruger	den	

metode	eller	kombination	af	metoder,	der	er	nødvendige	for	at	finde	svarene	på	et	

forskningsspørgsmål.	Ved	at	anvende	en	pragmatisk	tilgang	anvender	vi	en	

kombination	af	metoder,	som	fremmer	vores	specifikke	undersøgelser	på	den	bedste	

måde.	

Vores pragmatiske sti i løget 
I	vores	pragmatiske	undersøgelser	arbejder	vi	i	cyklusser	ved	skiftevis	at	bruge	

abduktion	hvor	vi	kommer	frem	til	kvalificerede	gæt	og	mulige	forklaringer.	Vi	arbejder	

induktivt	ved	at	observere	og	teste	vores	hypoteser	ved	at	indsamle	data	og	deduktivt	

ved	at	benytte	generel	teori	og	forsøger	at	teste	teorierne	på	vores	virkelighed.	Stien	er	

visualiseret	ovenfor	i	forskningsløget	i	form	af	cirkler	mellem	de	forskellige	metoder	

som	symbolisere	den	veksling	vi	har	imellem	anvendelsen	af	metoderne.						
	

Pragmatikere	er	karakteriseret	ved	kun	at	acceptere	ting	som	rigtige	eller	troværdige,	

hvis	de	har	oplevet	eller	observeret	dem.	Desuden	mener	de,	at	virkeligheden	ændre	sig	

konstant	og	den	bedste	måde	at	lære	på,	er	ved	at	anvende	vores	tanker	og	erfaringer	

på	nye	dilemmaer	som	de	opstår.	Inden	for	et	pragmatisk	syn	på	verden,	er	det	som	

fungerer,	sandt.	Der	er	ikke	nogen	absolut	eller	fuldstændig	og	uforanderlig	sandhed	

(C.S	Peirce,	"How	To	Make	Our	Ideas	Clear).	Pragmatiske	metoder	fokuserer	på	

eksperimenterende	og	praktisk	problemløsning.	Pragmatikere	mener	endvidere	at	

viden	skal	bruges	på	virkelige	situationer	gennem	eksperimentelle	undersøgelser.	

 
En	iværksætter	kan	karakteriseres	ved	sin	evne	til	gennemførelse	af	et	projekt	i	praksis	

frem	for	filosofiske	og	teoretiske	betragtninger.	Pragmatisme	passer	rigtig	godt	sammen	
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med	entreprenelle	processer,	fordi	den	behandler	spørgsmålet	om	implementering.	

Pragmatisme	er	klarest	forbundet	til	entreprenel	praksis	inden	for	beslutningstagen	og	

eksperimentering.		

Pragmatikere	er	mest	interesserede	i	virkelige	konsekvenser	og	praktiske	virkninger	

snarere	end	i	kernen	af	et	fænomen.	Inden	for	dette	paradigme	findes	der	ingen	absolut	

eller	objektiv	virkelighed	eller	ideel	løsning,	det	der	er	rigtigt	er	det	der	fungerer.  

Den pragmatiske maxime 

Den	pragmatiske	maksime	er	en	maksime	om	logik,	udviklet	og	formuleret	af	Charles	

Sanders	Peirce	som	grundlagde	pragmatismen	i	1870érne	som	en	teori	om	mening.	

Maksimen	tjener	som	en	normativ	anbefaling	eller	regulerende	princip	i	den	normative	

videnskab	om	logik	og	har	til	formål	at	rådgive	om	den	optimale	måde	at	“opnå	klarhed	

om	forståelse”.	Hans	originale	tilkendegivelse	fra	1978	lyder	som	følger:	
 

“Consider	what	effects,	that	might	conceivably	have	practical	bearings,	we	conceive	the	

object	of	our	conception	to	have.	Then,	our	conception	of	these	effects	is	the	whole	of	our	

conception	of	the	object.”	(C.S	Peirce,	"How	To	Make	Our	Ideas	Clear).		

 

For	Peirce	var	dette	en	metode	til	frasortering	af	konceptuelle	forvirringer	ved	at	

sidestille	meningen	af	et	hvilket	som	helst	koncept	med	mulige	funktionelle	eller	

praktiske	konsekvenser	af	alt	det,	som	konceptet	skildre.	Sagt	på	en	anden	måde,	for	at	

et	hvilket	som	helst	koncept	er	meningsfuldt,	så	skal	dets	anvendelse	i	virkeligheden	

medfører	en	observerbar	forskel	på	noget.	Konsekvensen	af	dette	er,	at	enhver	teori	

som	viser	sig	mere	succesfuld	end	sine	rivaler,	til	at	forudsige	og	kontrollere	vores	

verden,	kan	siges	at	være	nærmere	på	sandheden.		
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10 erkendelsesformer - Abduktion i praksis 
For	at	forstå	den	abduktive	metode	i	praksis,	tager	vi	udgangspunkt	i	Shank	og	

Cunninghams	opstilling	af	10	erkendelsesformer	(Shank,	2001),	som	oprindeligt	

stammer	fra	Peirce.	

De	10	erkendelsesformer	kan	opdeles	i	seks	abduktive	erkendelsesformer,	tre	induktive	

og	én	deduktiv.	De	seks	abduktive	erkendelsesformer	skal	ikke	forstås	som	en	

kronologisk	rækkefølge,	men	de	anvendes	alle	løbende	og	i	vekslende	omfang	igennem	

specialet.		
 
De 10 erkendelsesformer  

Erkendelsesform Anvendelse / Beskæftigelse Metode 

Mavefornemmelser	(Hunch)	 Muligheden	for	en	potentiel	lighed	 Abduktiv	

Varsel	/	Symptomer	(Omen)	 Potentielle	ligheder	 Abduktiv	

Metaforer	(metaphor	or.	
analogy)	

Bearbejdning	af	mulige	ligheder	fra	
områder	med	henblik	på	at	opdage	en	
mulig	regel	

Abduktiv	

Spor	(Clue)	 Potentielt	bevis	 Abduktiv	

Mønster	(Pattern)	 Dannelsen	af	et	mønster/sammenhæng	
ud	fra	tilgængeligt	bevis	

Abduktiv	

Forklaring	(Explanation)	 Formulering	af	en	mulig	formel,	som	kan	
give	en	generel	forklaring	

Abduktiv	

Fakta	(Fact)	 Indsamler	data,	baseret	på	singulære	
eller	specifikke	observationer	

Induktiv	

Hypotese	(Hypothesis)	 Beslutter	hvilke	data	som	kan	holdes	
sammen	til	at	forudsige	en	hypotese	

Induktiv	

Teori	(Theory)	 Samler	hypoteser	til	at	forme	en	teori	
som	kan	forklare	nogle	
regelmæssigheder	i	observationerne.	

Induktiv	

Demonstration	
(Demonstration)	

Ræsonnement	til	opstilling	af	model	og	
den	nødvendige	demonstration	

Deduktiv	
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Five misunderstandings of a case study 
En	dansk	professor	ved	navn	Bent	Flyvbjerg	har	skrevet	papiret	“5	misforståelser	om	

casetudiet”	hvor	han	beskriver	de	5	mest	udbredte	misforståelser	ift.	brug	af	

casestudier	som	forskningsmetode.	Et	casestudie	defineres	som:	

En	strategi,	der	benyttes	ved	gennemgang	af	en	konkret	hændelse	eller	et	andet	

fænomen	for	at	analysere,	hvilken	lære	der	kan	uddrages	af	netop	denne	hændelse	eller	

dette	fænomen	(Wikipedia,	Casestudie) 

 

Forretningen	Barberskabet.dk	kan	ses	som	værende	en	konkret	hændelse,	som	kan	

bidrage	til	læring	inden	for	entreprenørskab	og	innovation.		

En	af	de	5	misforståelser,	som	også	har	relevans	for	dette	projekt,	er	man	ikke	på	

baggrund	af	en	enkelt	case	kan	generalisere,	og	derfor	kan	det	ikke	bidrage	til	

videnskabelig	udvikling.	Ud	konventionel	litteratur	kan	et	casestudie	ikke	så	alene	og	vil	

derfor	kun	anvendes	i	de	tidlige	stadier	i	forskning	til	at	generere	hypoteser,	og	som	et	

pilotstudie	til	at	forberede	de	“rigtige	studiers”	større	undersøgelser,	systematisk	

hypotesetests	og	opbygning	af	teori	(Abercrombie,	Hill	&	turner,	1984,	p.	34).	

Flyvbjerg	argumenterer	for	at	vi	er	nødt	til	at	have	en	mere	nuanceret	måde	at	anskue	

casestudiet	på	især	indenfor	samfundsvidenskaben,	eftersom	der	ikke	kun	kan	eksistere	

teori	som	i	naturvidenskaben,	hvor	ting	kan	blive	videnskabeligt	bevist.	Casetudiet	er	

derfor	en	vigtig	metode	til	at	genere	kontekstafhængig	viden	indenfor	det	

samfundsvidenskabelige	område	(flyvbjerg,	2009,	s.	223).		

	

Casestudiet	er	meget	anvendeligt	eftersom	det	giver	mere	detaljeret	viden	indenfor	

bestemte	områder,	hvor	generel	teori	kan	blive	overflødig	ift.	anvendeligheden.	Dette	

understøtter	Flyvbjerg	også	i	sit	papir	ved	formuleringen: 

	“Man	kan	ofte	generalisere	på	grundlag	af	en	enkelt	case,	og	casestudiet	kan	bidrage	

til	den	videnskabelige	udvikling	gennem	generalisering	som	supplement	

eller	alternativ	til	andre	metoder.	Formel	generalisering	er	imidlertid	overvurderet	

som	kilde	til	videnskabelig	udvikling,	mens	„eksemplets	magt“	er	undervurderet”	

 

At	undersøge	vores	problemformulering	som	et	enkelt	casestudie,	anses	som	værende	

acceptabelt	ud	fra	Flybjergs	betragtning	om	at		
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skabe	noget	kontekstafhængig	viden,	som	hjælper	os	med	at	besvare	

mulighedsformulering	og	samtidigt	skabe	generaliserbarhed.	

Gennem	egne	erfaringer	og	eksempler	fra	casestudiet,	vil	vi	gøre	det	muligt	at	opleve	

den	virkelige	verden,	og	det	er	den	eneste	måde	at	bevæge	sig	fra	at	være	en	

nybegynder	til	at	være	en	ekspert. 

Projektet	har	valgt	at	afgrænse	sig	fra	de	4	andre	misforståelser	omkring	casestudiet,	da	

det	ikke	har	direkte	relevans	for	studiet.		

Afgræsning 
Som	studerende	på	E-business	har	vi	beskæftiget	os	med	alle	tre	områder	indenfor	E-

business	trekanten,	Business,	Policy	og	Technology.	Vores	tilgang	i	dette	speciale	er	

afbilledet	nedenfor	i	E-Business	trekanten.			

E-business trekanten 
Dette	projekt	har	fokus	på	Business-delen	indenfor	trekanten.	Både	området	policy	og	

technology	har	været	nødvendigt	i	et	begrænset	omfang	ift.	opstart	af	virksomheden.	

Juridisk	set	at	stifte	et	selskab	samt	opsætte	handelsbetingelser,	og	teknisk	set	

opsætning	af	hjemmesiden.	Dog	forretningsudviklingen	og	udfordringerne	herunder	

inden	for	det	forretningsmæssige	områder	i	de	faser	som	projektet	gennemgår.		

Hvis	projektet	derimod	var	skrevet	på	senere	tidspunkt,	hvor	virksomheden	havde	et	

internationalt	perspektiv	på	skalering,	så	kunne	man	argumentere	for	vigtigheden	ved	

at	have	mere	fokus	på	policy	og	technology	områderne,	da	man	rent	juridisk	og	teknisk	

skal	tage	stilling	til	flere	ting	her.		
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Teoretisk rammeværk?  
Det	følgende	afsnit	vil	beskrive	den	anvendte	litteratur	i	opgaven	ud	fra	en	kronologisk	

rækkefølge	ift.	hvornår	de	bliver	anvendt.	Litteraturen	er	primært	inddelt	i	modeller	til	

at	beskrive	konkurrencesituationen	samt	nogle	modeller	til	at	beskrive	

forretningsmodellen	-		både	inden	lancering	af	forretningen	og	til	at	revurdere	

forretningsmodellen	efter	lanceringen.	

Rammeværk til Plan A 
Der	vil	i	dette	afsnit	blive	redegjort	for	de	teoretiske	modeller	som	er	blevet	brugt	til	at	

udfærdige	Plan	A	for	Barberskabet.dk.	Med	Plan	A	menes	den	forretningsmodel	som	

Barberskabet	gik	i	markedet	med.	Den	er	blevet	defineret	ud	fra	de	modeller	og	teorier	

som	grundlæggerne	har	stiftet	bekendtskab	med	på	deres	studier	på	E-business	

kandidatuddannelsen	på	CBS.	

SWOT  
SWOT	er	en	model	til	at	skabe	overblik	over	virksomhedens	styrker,	svagheder,	

muligheder	og	trusler	på	et	givent	marked	(Mintzberg,	1998,	s.	100).		Styrker	og	svagheder	

refererer	til	virksomhedens	interne	miljø,	og	disse	har	virksomheden	kontrol	over.	

Muligheder	og	trusler	refererer	til	virksomhedens	eksterne	omgivelser,	og	disse	har	

virksomheden	mindre	kontrol	eller	ingen	kontrol	over.	Formålet	med	en	SWOT	er	at	

opbygge	forståelse	for	følgende	spørgsmål:			

 

• Hvilke	interne	styrker	kan	vi	bruge	til	at	udnytte	vores	muligheder	eksternt	i	

markedet?			

• Hvilke	interne	styrker	kan	vi	bruge	til	at	undgå	eksterne	trusler	i	markedet?			

• Hvilke	interne	svagheder	skal	vi	overvinde	for	at	kunne	udnytte	vores	

muligheder	i	markedet?	

• Hvilke	svagheder	skal	vi	overvinde	for	at	kunne	undgå	truslerne	i	markedet?	
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SWOT	analysen	fungerer	fint	som	redskab	til	at	skabe	et	overbliksbillede	over	

konkurrencesituationen	for	et	virksomhedsperspektiv	(Advantages	&	Amp;	Disadvantages	

Of	SWOT	Analysis).	Modellen	er	dog	udfordret	at	virksomheders	egen	tendens	til	at	skabe	

for	mange	styrker	i	organisationen	end	hvad	der	reelt	er.	For	ikke	kun	at	forstå	

markedskonkurrencen	på	et	overordnet	plan	vil	vi	også	anskue	konkurrencen	på	

markedet	ift.	at	kigge	nærmere	på	konkurrenterne	via	et		
 

Porter's five forces  
Michael	E	Porters	udviklede	konkurrence	analysemodellen,	“five	forces”	i	1978	

(Wikipedia,	Porters	Five	Forces),	som	identificerer	5	styrker	i	en	virksomheds	miljø,	som	

påvirker	konkurrencen	(Strategy	Safari,	Mintzberg,	Ahlstrand	&	Lampel,	s.	100).		

	

Modellen	vil	blive	brugt	til	at	anskue	hvor	attraktivt	branchen	for	barberblade	er	i	

Danmark,	ved	at	kigge	på	5	parametre	som	definerer	konkurrencen	i	markedet.	Jo	

hårdere	den	samlede	konkurrence	er	i	markedet	desto	sværere	er	det	for	virksomheder	

at	tjene	penge.	Profitable	markeder	er	attraktive	markeder	for	virksomheder	at	etablere	

sig	på,	så	hvordan	kan	man	afholde	nye	indtrængere	eller	tage	markedsandele	for	

eksisterende	konkurrenter.		

	

Modellen	kigger	på	5	parametre:	Truslen	fra	potentielle	indtrængere,	truslen	fra	

substituerende	produkter,	leverandørers	forhandlingsstyrke,	købers	forhandlingsstyrke	
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og	konkurrencesituationen.	Nedenfor	vil	der	kort	blive	gennemgået	hvad	skal	forstås	

ved	hvert	parameter	eftersom	de	anvendes	i	kapitel	2	til	at	beskrive	

konkurrencesituationen	for	Barberskabet.dk	

	

	
 
Truslen	fra	potentielle	indtrængere	(threat	of	substitutes)	

Potentielle	indtrængere	er	udbydere,	der	endnu	ikke	er	i	branchen.	Hvis	det	er	let	for	

nye	virksomheder	at	etablere	sig	på	markedet,	taler	man	om	lav	adgangsbarrierer,	som	

på	sigt	vil	betyde	at	konkurrencen	bliver	mere	og	mere	hård.	Hvis	det	samlet	set	er	

svært	at	etablere	sig	i	branchen,	taler	man	om,	at	der	er	høje	adgangsbarrierer.	Det	giver	

store	fordele	for	de	virksomheder,	der	allerede	er	på	markedet.	De	behøver	ikke	at	

bekymre	sig	om	nye	konkurrenter.	

	

Købers	forhandlingsstyrke	(Bargaining	Power	of	substitutes)		

Køber	kan	have	en	høj	eller	en	lav	forhandlingsstyrke,	og	de	kan	dermed	bidrage	til	en	

mere	eller	mindre	hård	konkurrence	i	branchen.	Hvis	kunderne	har	en	høj	

forhandlingsstyrke,	vil	det	alt	andet	lige	gøre	det	svært	at	tjene	penge	i	den	pågældende	

branche.		

	

Truslen	fra	substituerende	produkter	(Threat	of	New	Entrants)		

Substituerende	produkter	er	produkter,	der	efter	kundernes	opfattelse	kan	erstatte	det	

produkt,	som	de	i	øjeblikket	gør	brug	af.	Tilstedeværelsen	af	substituerende	produkter	

er	en	trussel,	da	der	dermed	lægges	et	stort	pres	på	priserne	i	branchen,	hvilket	kan	

gøre	det	svært	at	tjene	penge.	
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Leverandørers	forhandlingsstyrke	(Bargaining	Power	of	suppliers)		

Leverandørerne	har	i	større	eller	mindre	grad	indflydelse	på	konkurrencesituationen	i	

branchen.	Hvis	leverandørerne	har	en	høj	forhandlingsstyrke,	vil	det	alt	andet	lige	være	

svært	at	tjene	penge	i	den	pågældende	branche.	

	

Konkurrencesituationen	i	branchen	(Industry	Rivalry)	

Alle	ovenstående	4	parametre	beskriver	hvor	intens	konkurrencen	er	på	markedet.	Ved	

at	gennemgå	alle	4	parametre	får	man	en	indikator	for	attraktivt	det	er	at	operere	i	

markedet.			

	

Ved	at	benytte	Porters	five	forces,	vil	der	blive	dannet	et	overblik	over,	hvordan	

Barberskabet	kan	minimere	styrkeforholdet	for	kunder	og	leverandører.	Derudover	

hvordan	man	med	tiden	kan	gøre	det	uattraktivt	for	nye	indtrængere	at	etablere	sig	på	

markedet	samt	gøre	barrieren	så	stor	som	overhovedet	muligt,	så	ens	kundebase	ikke	

skifter	over	til	en	konkurrent.	Disse	elementer	vil	blive	gennemgået	i	kapitel	2.	 

	

Modellen	er	ofte	blevet	kritiseret	for	at	være	for	statisk	i	en	verden,	hvor	markederne	og	

konkurrencen	hele	tiden	ændre	sig.	Endvidere	er	modellen	beskyldt	for,	at	man	ikke	kan	

sammenligne	de	fem	markedskræfter	i	alle	brancher.	Imidlertid	er	modellen	stadig	et	

rigtigt	godt	værktøj	til	at	få	indsigt	i,	hvordan	en	branche	fungerer	samt	hvilke	faktorer,	

som	gør	sig	gældende	i	forhold	til	konkurrenterne,	som	enten	ønsker	at	etablere	sig	

eller	allerede	er	etableret.		

Hvorfor både SWOT og Five Forces 
Porter's	five	forces	og	SWOT	er	begge	værktøjer,	der	almindeligvis	anvendes	af	

virksomheder	til	at	gennemføre	analyser	og	træffe	strategiske	beslutninger.	De	to	

modeller	bruges	til	at	definere	virksomhedens	position	på	markedet.	Den	største	forskel	

er,	at	Porters	five	forces	bruges	til	at	analysere	konkurrenceforholdene	i	en	branche,	der	

ofte	fokuserer	på	eksterne	kræfter,	mens	en	SWOT-analyse	ofte	bliver	analyseret	med	

overvejende	fokus	på	de	interne.	
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Business model Canvas 
The	business	model	Canvas	(BMC)	er	en	model,	som	bliver	brugt	at	udvikle	eller	

dokumentere	forretningsmodeller.	Modellen	er	opdelt	i	9	blokke,	som	dækker	

områderne	Value	Propositions,	Customer	segments,	Customer	Relationships,	Channels,	

Key	Resources,	Key	Activities,	Key	Partners,	Cost	Structure	og	Revenue	streams	

(Osterwalder	and	Pigneur,	2004).		
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Key	partners	

Aftaler	med	partnere,	leverandører	og	samarbejdspartnere,	som	får	

forretningsmodellen	til	at	fungere.	 

Key	Activities	

De	vigtigste	aktiviteter	i	en	virksomhed,	som	får	den	til	at	operere	succesfuldt.		

Key	Resources	

De	vigtigste	kerneressourcer	i	en	virksomhed,	som	afhænger	af	ens	forretning.	Det	kan	

både	være	fysisk,	finansielt	eller	mennesker.		

Cost	Structure	

Beskrivelse	af	de	største	og	mest	betydningsfulde	omkostninger	forbundet	med	at	drive	

forretningen.	 

Value	Propositions	

Sammensætningen	af	produkter	og	service	som	skaber	værdi	for	ens	kundesegment.	

Customer	Relationships	

Hvilke	kundeforhold	en	virksomhed	skaber	med	ens	kundesegment,	som	kan	være	med	

til	at	købe	flere	kunder	eller	bedre	holde	på	sine	eksisterende.	 

Channels	

Beskriver	hvilke	kanaler	en	virksomhed	bruger	til	at	kommunikere,	sælge	og	

distribuere	sine	vare	via.	 

Customer	Segments	

Kundesegmentet	defineres	som	en	gruppe	af	mennesker	som	en	virksomhed	ønsker	at	

servicere.		

Revenue	Streams	

Beskriver	hvordan	en	virksomhed	genererer	omsætning	fra	en	bestemt	kundegruppe.		

 
Efter	at	have	gennemgået	alle	9	blokke	vil	man	til	sidst	have	defineret	sin	

forretningsmodel.	Modellen	begrænser	sig	for	at	kigge	på	konkurrencesituationen	og	er	

samtidigt	ikke	et	strategisk	værktøj	til	at	definere	en	virksomheds	mission,	vision	og	

strategisk	mål	(Kraaijenbrink.com)	Dog	er	den	god	til	at	give	et	hurtigt	overblik	over	en	

virksomheds	forretning.	Dette	vil	også	være	formålet	for	anvendelsen	af	modellen	i	

opgaven.	
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The Lean Startup  
Eric	Ries	beskriver	i	The	Lean	Startup	en	metode	til,	hvordan	man	hurtigst	mulig	kan	gå	

ud	i	markedet	og	teste	om	der	er	interesse	og	købevillighed	for	ens	produkt.	Metoden	

bruges	for	at	spare	tid	og	penge	på	ikke	at	bruge	for	lang	tid	på	at	produktudvikle	og	

lægge	de	helt	store	strategiplaner,	når	man	endnu	ikke	har	fået	påvist	om	der	reelt	er	en	

efterspørgsel	på	ens	produkt.	Ries	bruger	en	3	ledet	metode	kaldet	build,	measure	og	

learn	(Ries,	2011).		Når	man	bygger	sit	produkt	skal	det	være	et	Minimim	Viable	Product	

(MVP),	som	netop	skal	være	tilstrækkeligt	til	at	nogle	kan	forstå	det	og	udvise	

interesse/købevillighed	for	det.		

 

 
Efter	MVP’et	er	sat	i	markedet,	vil	man	kunne	måle	(measure)	effekten	af	dette	enten	

kvantitativt	eller	kvalitativt.	Det	giver	en	noget	læring,	som	er	3	del	(learn),	som	man	

kan	bruge	til	at	bygge	videre	på	produktet.	Det	er	en	interativ	proces	uden	ende,	da	man	

hele	tiden	kan	optimere	sin	forretning.		

Rammeværk til Plan B 
Dette	afsnit	vil	bruges	til	at	definere	hvilken	teori	og	tanker	som	har	skabt	fundamentet	

for	Barberskabets	Plan	B,	C	D	og	E,	da	de	teorier	fra	Plan	A	ikke	længere	var	

tilstrækkelige	efter	at	have	lanceret	sin	forretning.	Der	var	behov	for	en	mere	dynamisk	

model,	som	kan	tage	højde	for	at	virksomheder	bliver	nødt	til	at	være	omstillingsparate,	

når	udfald	ikke	er	som	forventet.		

	

Dette	afsnit	vil	dykke	ned	i	en	teoretisk	anskuelse	af	processen,	ud	fra	principperne	bag	

bogen	Getting	to	plan	B	skrevet	af	John	Mullins	and	Randy	Komisar	(Mullins	and	

Komisar,	2010).	Begrundelsen	for	dette	er,	at	give	den	bedst	mulige	vurdering	af	
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hvordan	man	fremmer	sin	egen	forretnings	profitabilitet	ved	at	kombinere	en	praktisk	

og	teoretisk	tilgang.		

Getting to plan B 
I	bogen	Getting	to	plan	B	beskrives	(Mullins	and	Komisar,	2010),	hvordan	og	hvorfor	

plan	A	sandsynligvis	ikke	vil	fungere	som	forretningsmodel	for	de	fleste	iværksættere.	

De	definerer	ens	forretningsmodel	som	værende	”Den	økonmiske	aktivetet	–	cashflow	

ift.	hvornår	indtægter	og	udgfter	indtræffer”	(Mullins	and	Komisar,	2010,	s.	5)			

Det	handler	om	at	udvikle	netop	ens	helt	egen	forretningsmodel,	som	passer	netop	til	

ens	marked	og	kunder.	Dette	sker	ikke	ved	udelukkende	at	duplikere	andres	

forretningsmodeller	som	har	virket	for	andre.	Mullins	og	Komisar	opstiller	en	proces,	

som	kan	hjælpe	iværksættere	med	at	opdage	nye	og	mere	attraktive	kundetilbud	og	en	

potentiel	mere	attraktiv	plan	B.	Denne	proces	kan	man	følge	systematisk	ved	at	bruge	

de	4	“byggesten”,	som	bliver	beskrevet	nedenfor.		

	

Alle	iværksættervirksomheder	starter	ud	med	en	Plan	A,	som	skal	danne	grundlag	for	

virksomhedens	lancering	og	go-to	market	strategi.	Det	er	dog	meget	sjældent	at	denne	

Plan	A,	er	den	mest	effektive	plan.	Den	første	plan	er	formentlig	heller	ikke	mest	

optimale	økonomiske	forretningsmodel,	hvis	det	i	opstartsfasen	viser	sig	at	folk	ikke	er	

villige	til	at	betale	så	meget	for	dit	produkt,	eller	dit	produkt	ikke	målretter	sig	det	rette	

segment	eller	marked.	Den	amerikanske	betalingsservice,	Paypal	blev	først	succesfulde	

efter	at	have	lanceret	deres	plan	G	-	hele	7	forskellige	planer.		

	

Hvordan	man	udvikler	sin	forretningsmodel	til	en	succesfuld	forretningsmodel,	handler	

om	at	tage	ved	lære	af	andre	virksomheds	forretningsmodeller	ift.	succeser	og	fiaskoer	

og	derefter	gå	i	markedet	for	at	stressteste	ens	forretningsmodel	(Mullins	and	Komisar,	

2010,	s.5).	Det	leder	op	til	en	forklaring	om	4	grundprincipper	til	at	udvikle	ens	Plan	A	i	

en	iterativ	proces,	som	i	sidste	ende	kan	lede	til	en	mere	attraktiv	ny	Plan	B,	hvis	Plan	A	

ikke	viser	sig	at	lykkes.		
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4 byggesten  
Der	vil	i	følgende	afsnit	blive	gennemgået	en	række	elementer	til	at	opbygge	ens	Plan	

A’s	forretningsmodel	ved	at	kigge	på	4	byggesten.		

 
Analogier 
For	det	første	handler	det	om	at	have	en	ide	som	man	ønsker	at	forfølge.	Denne	ide	skal	

løse	et	bestemt	målgruppe/befolknings	problem	på	den	en	eller	anden	måde.	Dernæst	

drage	paralleller	til	andre	succesfulde	virksomheder	og	deres	forretningsmodel	-	kan	

man	adoptere	noget	fra	dem,	når	de	allerede	har	bevist,	at	de	har	kunne	lykkedes	med	

ting	på	et	givent	marked?	(Mullins	and	Komisar,	2010,	s.6)	

	

Antilogs	

Man	som	virksomhed	bevidst	vælger	at	gøre	tingene	anderledes	end	nogle	bestemte	

virksomheder,	fordi	noget	af	det	de	gjorde	har	vist	sig	ikke	at	være	succesfuldt.	Dette	

kan	være	meget	nemt	at	finde	informationer	om	andre	virksomheders	fejltagelser	på	

den	ene	eller	anden	måde	efter	internettets	udbredelse.		

	

Leaps of faith  
Efter	at	have	opstillet	både	analogier	og	antilogs	for	ens	virksomhed	er	man	kommet	

tættere	på	at	bygge	sin	Plan	A,	men	der	vil	stadig	rejse	sig	tvivl	om	andre	ting	

vedrørende	ens	forretning.	Dette	leder	til	hypotesetest,	hvor	man	svarer	på	uopklarede	

hypoteser	omkring	ens	virksomhed,	som	man	endnu	ikke	har	belæg	for	om	er	sandt	

eller	ej.	For	at	arbejde	med	ens	svar	på	hypoteser	må	man	eksperimentere,	således	man	

kan	få	be-	eller	afkræftet	dem.	På	denne	måde	identificerer	man	hurtigt	om	ens	Plan	A	

holder	eller	ej	(Mullins	and	Komisar,	2010,	s.7)	
 

Dashboards 
Den	sidste	byggesten	til	at	opbygge	og	teste	ens	Plan	A	er	et	dashboard.	Dashboardet	er	

med	til	hjælpe	en	i	processen	med	at	strukturere	og	systematisere	ens	hypotesetest	

samt	måle	resultaterne	af	dem.		Dashboardet	har	hovedsageligt	4	forskellige	roller:	

	

1. Det	tvinger	en	virksomhed	til	at	tænke	strategisk	omkring	alle	de	vigtige	dele	i	ens	

forretning	-	og	tvinger	til	at	svare	på	alle	vigtige	spørgsmål.	
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2. Det	tvinger	en	virksomhed	til	at	være	stringent	ift.	hvordan	man	undersøger	sine	

hypoteser	og	hvordan	man	måler	resultaterne	kvantitativ.	

3. Hvis	flere	af	ens	leaps	of	faith	ikke	holder	stik	ud	fra	det	bevis	man	opsamler,	så	vil	

det	tydeligt	fremgå	i	dashboardet,	som	betyder	at	man	må	ændre	sin	Plan	A	til	en	

plan	B.	

4. Et	powerfuldt	værktøj	til	at	overbevise	andre	i	virksomheden,	investorer	mm.	

hvornår	man	skal	skifte	fra	plan	A	til	B,	da	man	systematisk	har	testet	hypoteser	til	

at	be-	eller	afkræfte	ens	leaps	of	faiths,	ved	at	kigge	på	data.		

	

Processen	ovenfor	er	en	iterativ	proces	uden	ende.	Selvom	virksomheder	finder	en	

succesfuld	forretningsmodel	-	målt	på	profitabilitet,	er	det	altid	muligt	at	gøre	det	bedre,	

argumenterer	Mullins	and	Komisar	for.	

Nedenfor	er	der	angivet	et	eksempel	på	hvordan	et	dashboard	kunne	se	ud.	

Dashboardet	indeholder	ens	leap	of	faiths,	hypoteser,	måleenhed	til	resultaterne,	selve	

resultaterne	og	den	indsigt/udsyn	man	får	efter	at	have	indsamlet	data	fra	resultaterne.		

	

 
Den	næste	del	af	rapporten	analyserer	markedet	for	barberblade	i	Danmark,	efterfulgt	

af	en	analyse	af	konkurrenceforholdene,	der	indeholder	en	SWOT	samt	Porters	Five	

Forces	analyse.	Disse	modeller	er	kombineret	med	henblik	på	at	beslutte,	hvordan	

barberskabet	skal	placere	sig	for	at	komme	ind	på	markedet	med	en	

konkurrencemæssig	fordel.		

 
 
 
 

Hypoteser	 Måleenhed	 Periode	 Indsigt/Udsyn	

Leap	of	faith	1:		

H1:		 	 	 Interne	+	eksterne	

H2:	 	 	 	
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Udvikling af forretningsmodel 
 
Markedstendenser	

En	amerikansk	virksomhed	ved	navn	DollarShaveClub	valgte	i	2011	at	tage	kampen	

mod	Gillette.	Dog	med	et	anderledes	koncept,	hvor	de	ville	sælge	kvalitets	barberblade	

online	via	et	abonnement,	hvor	man	kunne	få	barberblade	til	langt	lavere	priser	end	

hvad	Gillette	tilbyder. 

Efter	at	have	været	på	markedet	i	et	års	tid,	havde	de	gjort	indhug	i	markedet	og	bevist	

potentialet	i	at	levere	kvalitets-barberblade	til	en	rimelig	pris	direkte	i	forbrugerens	

postkasse.	 
 

Endvidere	viser	en	grundig	afhandling	fra	2014	(Madsen,	2014),	at	24,1%	af	folk,	der	

køber	barberblade	online	var	interesseret	i	at	købe	no-name	barberblade.	I	en	rapport	

om	de	faktiske	salg	af	no-name	barberblade	i	Danmark	2014,	udgjorde	de	kun	8,1%	

(Euromonitor,	2013).	Dette	indikerer	at	der	reelt	er	en	større	efterspørgsel	på	no-name	

skrabere	end	hvad	det	reelle	udbud	på	markedet.	 

Samtlige	viser	tendenser	i	Danmark,	hvordan	online	salg	er	i	en	blomstrende	periode	-	

med	en	stigning	på	41%	i	omsætningen	på	online	salg	fra	2012-2015	(DIBS,	2015)	fra	

41,4	mia.	-	58,7	mia.	 
 
Udvikling	af	forretningsideen	

Barberskabet.dk	har	bemærket	forretningsmuligheder	i	at	lancere	en	online	shop	som	

tilbyder	kvalitet	barberblade	og	barberblade	via	abonnement.	Med	kvalitets-

barberblade	menes	ikke	engangsskrabere,	men	barberblade	som	udskiftes	løbende,	

efter	brug	og	som	passer	til	et	bestemt	håndtag.			 

At	have	en	klar	kundesegmentering	i	tankerne,	for	hvem	det	vil	være	relevant	at	spare	

penge	og	få	værdi	i	forhold	til	at	bruge	Gillette	produkter.	En	klar	vision	om	at	levere	et	

produkt,	der	matcher	de	bedst	sælgende	mærker	på	kvaliteten,	men	udbudt	til	en	meget	

lavere	pris. 

Barberblade	fungerer	fint	i	en	abonnements	forretningsmodel,	da	det	er	et	fysisk	

produkt,	som	alle	skal	have	udskiftet	efter	kontinuerligt	brug,	og	forbrugerne	for	

dermed	brug	for	nye	med	en	vis	frekvens.	Disse	nye	barberblade	bliver	leveret	direkte	

til	forbrugernes	postkasse	i	den	mængde,	som	passer	den	enkelte	forbrugers	behov.	 
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Markedsanalyse 

Den	totale	omsætning	for	barberblade	til	mænd	i	Danmark	var	245	mio.	Kr.	i	2014,	hvor	

udskiftelige	barberblade,	som	barberskabet.dk	vil	sælge,	dominerede	markedet	med	

82,2%	af	den	samlede	omsætning	(Euromonitor,	2015).		

Dette	udgjorde	en	samlet	omsætning	på	201	mio.	for	udskiftelige	barberblade	i	

Danmark	i	2014.	Euromonitor	forudsiger	at	det	danske	marked	for	barberblade	vil	

vokse	1,6%	i	konstant	værdi	til	år	2019.	

Gillette	dominerer	markedet	for	udskiftelige	barberblade	med	en	samlet	andel	på	83%	

med	deres	følgende	produkter:	Gillette	Fusion	31%,	Gillette	Mach3	24%,	Gillette	sensor	

Excel	16%,	Gillette	Blue	II	7%	og	endelig	Gillette	Sensor	5,5	%	(Euromonitor,	2015).	

	

Gillette	har	ikke	nogen	store	konkurrenter	på	markedet,	eftersom	BIC,	som	har	næst	

flest	andele	med	6,7%,	primært	sælger	engangsskrabere	mens	Gillette	primært	sælger	

barberblade.	(Euromonitor,	2015).	Der	har	været	en	del	virksomheder	i	Danmark,	som	

har	prøvet	med	lignende	koncept,	som	Barberskabet,	men	uden	at	lykkedes	og	få	succes.		

	

Fysisk	vs	online-salg	

Omkring	67%	af	alle	indtægter	på	markedet	for	barberblade	er	stadig	genereret	i	

fysiske	detailbutikker	(Euromonitor,	2013).	Når	folk	køber	produkter	online	sparer	man	

tid,	det	er	mere	praktisk,	lavere	priser	og	lettere	at	sammenligne	priser.	Dette	er	nogle	

af	de	vigtigste	grunde	til	at	e-handel	er	blevet	så	populært	blandt	danske	folk	(DIBS,	

2015).	

	
Abonnement	vs.	enkelt	salg	

Det	var	oprindeligt	Dollar	Shave	Club,	som	var	first	movers	i	form	af	salg	af	barberblade	

med	månedligt	abonnement	på	et	marked,	som	var	præget	af	enkeltsalg.	Nye	private	

label	brands	på	det	danske	marked	for	barberblade	har	anvendt	denne	

forretningsmodel	med	henblik	på	at	udfordre	eksisterende	virksomheder,	som	kun	har	

fokuseret	på	enkeltsalg. 

Gillette	har	også	implementeret	en	abonnementsservice,	men	det	er	stadig	ikke	

tilgængelig	at	melde	sig	ind,	når	man	bor	i	Danmark,	og	priserne	er	ikke	blevet	sænket. 

Fordelene	ved	at	drive	en	abonnementstjeneste	er	at	have	en	mere	forudsigelig	

indtjening,	som	gør	det	muligt	at	projicere	ens	fremtidige	indtjening	i	virksomheden.	
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Virksomheden	udvikler	kunderelationer,	hvor	den	får	at	vide	og	forstår,	hvad	der	

skaber	værdi	for	sine	kunder.	Men	abonnementsservice	er	i	modsætning	til	enkeltsalg	

udfordret	af	en	adgangsbarriere,	da	forbrugerne	er	nødt	til	at	melde	sig	til	at	få	

virksomhedens	produkt.	Denne	større	adgangsbarriere	resulterer	også	i	en	større	

omkostning	ved	at	købe	den	enkelte	kunde.	 

Valg af forretningsmodel 

Business Model Canvas (BMC) 
Forretningsmodellen	bag	lanceringen	af	Barberskabet.dk	er	blevet	udviklet	gennem	

principperne	fra	Business	Model	Canvas	herefter	kaldet	"BMC".	Forretningsmodellen	

har	9	forskellige	byggesten/blokke.	Hver	blok	definerer	og	fokuserer	på	en	bestemt	del	

af	forretningen. 

Vi	bruger	BMC’en	til	at	definere,	hvordan	vores	forretnings	helhed	hænger	sammen	og	

på	denne	måde	kan	vi	få	øje	på	potentielle	svagheder	og	styrker. 

Modellen	viser,	hvordan	Barberskabet	skal	levere	og	fange	værdi	ved	at	se	på	de	

vigtigste	områder	i	virksomheden.	Elementerne	viser	logikken	i,	hvordan	Barberskabet	

vil	tjene	penge	(Osterwalder	and	Pigneur,	2009) 
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Value	Propositions	

Value	proposition	er	defineret	som	værende	det	unikke	i	et	selskab	forstået	som,	

hvordan	firmaets	produkter	og	services	kan	repræsentere	værdi	for	det	specifikke	

kundesegment	som	de	serverer	(Osterwalder.	2004). 

Barberskabets	kunder	ses	som	rationelle	forbrugere,	og	vores	value	proposition	er	

baseret	på	denne	persona;	den	økonomiske	rationelle	forbruger.	Vi	leverer	barberblade	

af	høj	kvalitet	til	under	halv	pris.	Desuden	leveres	barberbladene	direkte	til	

forbrugerne,	hensigtsmæssigt	i	deres	postkasse,	efter	deres	behov	og	sparer	dermed	

forbrugeren	penge,	tid	og	besvær.	Kombineret	med	et	højt	serviceniveau,	som	består	i	

hurtig	og	hjælpsom	support	over	telefonen,	e-mail	og	Facebook.		
 
Customer	Segments	

Vores	kernemålgruppe	ved	lanceringen	af	Barberskabet	var	indsnævret	til;	mandlige	

studerende	mellem	18	og	29	år.	Grunden	til	at	starte	ud	ved	at	have	et	stærkt	fokus	på	

dette	kundesegment,	er	fordi	deres	egenskaber	passer	meget	godt	med	vores	value	

proposition,	da	dette	segment	generelt	har	et	stramt	budget	da	de	er	på	SU.	Desuden	er	

dette	segments	vant	til	at	handle	over	internettet	og	derfor	vil	hele	signup-processen	

være	nemmere	for	dem	end	den	ældre	del	af	befolkningen.	

 
Channels	

Facebook-kampagner	vil	blive	brugt	til	at	tiltrække	kunder	til	vores	hjemmeside,	som	er	

den	vigtigste	kanal	for	at	nå	vores	kunder.	Post	Danmark	og	DAO	skal	levere	

produkterne	til	kunderne.	

 
Customer	Relationships	

Ved	en	automatiseret	service,	tilmelder	kunder	sig	månedlige	leverancer	af	barberblade	

og	behøver	derfor	ikke	fremadrettet	tænke	på	at	købe	nye	barberblade.	Nogle	kunder	

kan	have	behov	for	at	ændre	frekvensen	af	leverancerne,	og	for	at	efterkomme	dette	

behov,	inkorporerer	vi	en	selvbetjeningsfunktion	på	vores	hjemmeside,	så	kunder	kan	

ændre	leveringsfrekvensen	let	på	egen	hånd. 

Men	vi	er	også	meget	interesseret	i	at	kommunikere	med	vores	kunder,	via	vores	

Facebook	side,	for	at	lære	mere	om	deres	præferencer,	og	dermed	hele	tiden	optimere	

og	validere,	hvordan	vi	leverer	mest	værdi	til	vores	kunder.	
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Revenue	Streams	

Alle	indtægter	er	skabt	gennem	vores	abonnementsservice.	Kunderne	tilmelder	sig	et	

medlemskab	hvor	de	får	4	barberblade	leveret	enten	hver/hver	anden	eller	hver	tredje	

måned	til	en	fast	lav	pris,	hvor	levering	også	er	inkluderet.		

 
Key	Resources	

Et	kvalitetsprodukt	er	afgørende	for	at	komme	ind	på	markedet	for	barberblade.	

Barberblade	har	fået	flere	og	flere	funktioner	gennem	de	sidste	år,	såsom	ekstra	knive,	

vibrator	og	drejelige	hoveder.	Når	alt	kommer	til	alt	så	er	det	vigtigste	at	barberbladet	

giver	en	god	tæt	barbering	og	har	en	vis	holdbarhed.	Eftersom	Gillette	ejer	83%	af	det	

danske	marked,	så	skal	man	som	minimum	matche	den	kvalitet	som	deres	

produkt/produkter	har.		

 
Key	Activities		

Det	vigtigste	element	ved	lanceringen	af	Barberskabet	bliver	at	få	igangsat	

annonceringen	for	at	tiltrække	kunder.	Ved	løbende	at	blive	klogere	på	Facebook,	som	

annoncerings	værktøj	kombineret	med	det	data,	som	annoncerne	giver	os,	vil	der	

løbende	blive	foretaget	optimeringer	med	henblik	på	at	skaffe	flest	mulige	kunder	ind	til	

den	laveste	pris.	

 
Key	Partners	

For	at	være	konkurrencedygtig	inden	for	markedet	for	barberblade	er	det	vigtigt	at	

samarbejde	med	en	leverandør,	som	også	har	produktionskapaciteten	til	at	

imødekomme	skalering	af	forretningen	og	dermed	større	efterspørgsel	på	varer.	

 
Cost	Strucutre	

Barberskabets	omkostningsstruktur	ændrer	sig	i	takt	med	at	forretningen	skaleres.	Ved	

at	skalere	forretningen	øges	profitgraden,	som	følge	af	det	faktum	af	lavere	priser.	

Forretningen	påvirket	af	USD-kursen,	da	vores	leverandør	får	udbetalt	i	den	

pågældende	valuta,	som	indebærer,	at	udsving	i	valuta	enten	kan	påvirke	indtjeningen	i	

en	positiv	eller	en	negativ	retning. 

Markedsføring	via	primært	Facebook	er	den	største	omkostning,	som	anvendes	til	at	

tiltrække	nye	kunder.	Jo	mere	vi	forstår	vores	kunder,	desto	større	chance	har	vi	for	at	

minimere	omkostningerne	pr.	købte	kunde.	 



             27 

Fragtomkostninger	fra	vores	leverandør	til	Danmark	bliver	også	lavere	og	lavere	jo	

større	mænger	vi	bestiller	ad	gangen.	 

Levering	i	Danmark	fra	vores	kontor	til	slutbrugeren	er	en	høj	fast	pris,	hvis	man	

benytter	sig	af	PostNords	brevforsendelser.			

Udvælgelse af produkt 
Det	næste	skridt	var	at	finde	et	egnet	produkt	til	det	danske	marked,	der	passer	med	

Barberskabets	forretningsmodel,	kombineret	med	oplysninger	fra	markedsanalysen.	 

Vi	gik	gennem	en	tre-trins-proces	for	at	finde	vores	endelige	produkt.	 

Først	opstillede	vi	en	række	produkt	kriterier,	som	gjorde	udvælgelsesprocessen	

hurtigere	og	nemmere.	Dette	resulterede	i	en	produkttest	til	sidst	en	udvælgelse	af	det	

endelige	produkt.		

 
1. Produkt kriterier  
 
a)	kvalitet	-	skal	matche	Gillette	Fusion	funktioner 

I	betragtning	af	den	information	om	markedsanalysen,	så	er	Gillette	fusion	den	

foretrukne	barberskraber	i	Danmark	med	31%	af	værdi	andel	af	det	samlede	marked.	

Produktet	er	karakteriseret	ved	at	have	5	knive	og	en	kniv	for	enden	til	brug	for	

præcisions	trimning. 

	

b)	Pris	-	bør	være	rentabelt	at	sælge	4	barberblade	for	69	kr. 

Vi	havde	brug	for	at	finde	ud	af,	hvad	den	maksimale	pris	af	håndtaget	og	barberblade	

skal	koste	for	at	sælge	til	konkurrencedygtige	priser	og	stadig	være	profitable	i	det	

lange	løb.	Så	vi	lavede	en	oversigt	over	alle	de	relaterede	omkostninger	ved	at	sælge	

barberblade,	for	at	finde	ud	af,	hvilken	produkt	prisklasse	vi	kan	vælge,	for	stadig	at	

tilbyde	en	skarp	pris	uden	at	gå	på	kompromis	med	kvaliteten.	 

 
 
c)	Leverandør:	skal	have	skalerbare	produktionskapacitet 

Det	var	meget	vigtigt	at	afgøre,	om	den	potentielle	leverandør	har	produktionskapacitet,	

for	at	imødekomme	skalerbarhed	af	Barberskabets	forretning,	hvis	det	udvider	sig	

hurtigt.	
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2.	Udvælgelse	af	produkter	

For	at	finde	et	produkt	og	en	leverandør	har	vi	brugt	forskellige	verdensomspændende	

forhandlere	såsom	amerikanske	ebay.com	og	kinesiske	alibaba.com,	made-in-china	og	

TaoBao.	Efter	at	have	kigget	alle	steder	indså	vi	hurtigt,	at	der	var	langt	flere	

forhandlere	på	alibbaba.com	af	barberblade	end	de	andre.	Dermed	blev	der	igangsat	en	

undersøgelse	af	hvilke	producenter	på	Alibaba.com,	som	havde	nogle	interessante	

produkter	ift.	det	vi	ledte	efter.	Vi	fandt	barberblade	fra	forskellige	kinesiske	

producenter,	der	ved	første	øjekast	synes	at	være	af	høj	kvalitet	og	til	meget	lave	priser.	

Vi	kontaktede	de	tre	mest	attraktive	leverandører	via	mail,	og	bad	om	testprøver	af	

deres	forskellige	barberblade,	som	vi	var	interesserede	i.	Kommunikationen	var	meget	

besværlig	og	fuld	af	misforståelser.	Efter	talrige	e-mails	og	telefonopkald,	fik	vi	endelig	

fat	i	10	forskellige	barberblade,	som	nu	skulle	testes	og	sammenlignes.	Nedenfor	er	et	

billede	af	de	forskellige	skrabere	vi	har	testet.	
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3. Test af produkter 
Først	fjernede	vi	alle	de	produkter	som	ikke	levede	op	til	den	ønskede	kvalitet	ved	

første	øjekast.	Disse	var	produkter	specielt	fra	Keli	og	ét	produkt	fra	Kaili,	der	alle	var	af	

dårlig	kvalitet	efter	at	have	testet	dem	af	-	det	var	plastikprodukter.	Bagefter	havde	vi	5	

produkter	tilbage	2	fra	Amsafe	og	3	fra	Kaili.	Alle	produkter	havde	minimum	4	skær	og	

med	et	robust	stålhåndtag. 

Måden	vi	testede	skraberne	på	var	ved	at	give	dem	til	nogle	personer	i	vores	

omgangskreds	med	et	stykke	papir,	hvor	de	skulle	svare	på	nogle	spørgsmål	med	

hensyn	til	selve	barbering	oplevelsen	og	det	visuelle	indtryk.	Efter	at	have	indsamlet	

alle	svarene	fra	testpersonerne	var	der	klart	et	produkt	som	var	en	vinder	-	Magnum	M5	

fra	Amsafe	Sunshine	Industries,	som	efter	testresultatet	opfyldt	de	krav	vi	havde	

opstillet.		

En	skraber	med	en	høj	kvalitet	både	håndtaget	og	barberbladene,	som	gav	en	rigtig	god	

tæt	barbering	-	og	kunne	købes	til	en	lav	pris.		Vi	kontaktede	producenten	Amsafe	

Sunshine	og	aftalt	en	startpris	for	en	1,	20	$	pr.	håndtag	og	0,60	$	pr.	barberblad.	Vi	

kunne	samtidigt	se	at	dette	produkt	allerede	blev	solgt	flere	steder	i	verden.	På	

amazon.com	kunne	man	bl.a.	købe	produktet,	hvor	det	havde	fået	rigtig	mange	positive	

tilkendegivelser.	Produktet	Magnum	M5	viste	sig	også	at	være	et	amerikansk	

produceret	produkt	fra	en	virksomhed	ved	navn	Pesonna,	som	har	produceret	

barberblade	i	over	130	år.	Virksomheden	Amsafe	Sunshine	Industries,	havde	fået	

rettighederne	til	at	sælge	dette	produkt	i	Kina,	men	havde	også	eksportere	udenfor	

Kina.			
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Konkurrentanalyse 

SWOT 
Formålet	med	analysen	er	at	få	et	overblik	over,	hvordan	barberskabet.dk	er	

positioneret	strategisk	ved	indtrædelse	på	markedet	for	barberblade	i	januar	2016.	Ved	

at	se	på	4	forskellige	faktorer:	styrker	og	svagheder	internt	og	muligheder	og	trusler	

eksternt	vil	der	blive	dannet	et	overordnet	overblik	over	Barberskabets	

konkurrencemæssige	fordele.	

 

Styrker 

• Omstillingsparate.	

• Lave	driftsomkostninger	

• God	kvalitet	til	prisen.	

 
Svagheder 

• Kun	sælges	online	→	eliminere	kunder.	

• Ikke	at	have	egen	produktionsfabrik	

• Afhængig	af	USD-kursen	

• Begrænset	likviditet	

 
Muligheder	  

• Voksende	industri.		Online	trends,	hvor	folk	køber	mere	over	nettet.		

• Udvid	produktlinje	til	at	indeholde	andre	komplementære	produkter.	

• Kunstig	høj	pris	i	markedet	pga.	begrænset	konkurrence	i	markedet.		

 
Trusler 

• Nye	virksomheder	ind	på	markedet	

• Større	virksomheder	har	mærkeloyalitet	(især	Gillette)	

	

Barberskabet.dk	er	placeret	i	nederste	højre	hjørne	af	SWOT	korordinatsystemet.	Det	er	

kendetegnet	ved	at	være	mere	påvirket	af	interne	svagheder	end	styrker,	men	eksternt	

have	flere	muligheder	end	trusler,	ved	indtrædelse	på	det	danske	marked	for	

barberblade. 
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Der	er	nu	skabt	et	overblik	over	hvordan	Barberskabet.dk	skal	positionere	sig	på	

markedet.	Ved	etableringen	på	markedet,	så	skal	der	tages	højde	for	hvordan	

Barberskabet	kan	styrke	sin	konkurrence	yderligere	i	branchen.	Pilen	beskriver	hvor	

Barberskabet	skal	bevæge	sig	hen	ad.		

Brancheanalyse 

Porter's Five Forces 
 
Potentielle	indtrængere 

Markedet	for	barberblade	indenfor	systemskrabere	er	domineret	af	Gillette.	Der	er	en	

samtidig	en	lav	adgangsbarriere	på	markedet,	da	det	nemt	at	opsætte	en	hjemmeside	og	

købe	et	produkt	hjem	for	at	starte	salget	-	det	kræver	ikke	en	stor	investering.	Dette	

betyder	at	der	fremadrettet	vil	være	mere	konkurrence,	da	virksomheders	barrieren	er	

lav	og	profitten	er	høj.	

	

På	lang	sigt	vil	det	være	en	god	strategi	for	Barberskabet.dk	at	minimere	chancen	for	

nye	indtrædere	ved	at	sælge	produktet	til	priser	som	ikke	er	attraktiv	for	indtrædere	at	
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konkurrere	imod.	Ved	at	opnå	en	stor	kritisk	masse	af	kunder	kan	man	udnytte	

stordriftsfordele,	som	giver	omkostningsbesparelser	på	en	række	områder.	Dette	

beskrives	senere	i	projektet.		

	

Leverandørers	forhandlingsstyrke	

Med	leverandør	menes,	dem	som	sælger	barberblade	til	virksomheder,	som	ønsker	at	

sælge	barberblade	til	forbrugere.	Her	foreligger	substitutionsmuligheder	på	markedet,	

som	gør	at	leverandører	skal	kunne	levere	barberblade	til	konkurrencedygtige	priser.	

Endvidere	har	størstedelen	af	leverandørerne	ikke	kapacitetsbegrænsninger	som	gør	at	

de	kan	imødekomme	en	stigende	efterspørgsel	i	branchen.	Dermed	har	den	enkelte	

leverandør	ikke	en	specielt	stor	forhandlingsstyrke.		

 

Kunders	forhandlingsstyrke	

Markedet	er	et	B2C	marked.	Den	enkelte	kunde/abonnement	har	lav	forhandlingsstyrke	

da	forretningen	ikke	er	afhængig	af	enkelte	kunder.	Den	gennemsnitlige	kunde	

indbringer	en	lav	andel	omsætning	ift.	den	samlede	omsætning.			
 
Substituerende	produkter	

Markedet	er	karakteriseret	ved	at	have	lave	skifteomkostninger	for	den	enkelte	kunde.	

Der	er	få	alternativer	til	Gillette,	som	ikke	er	kendte	i	markedet.		 
 
Konkurrencesituationen	i	markedet	

Markedet	er	karakteriseret	som	værende	domineret	af	Gillette	med	83	%.	De	seneste	

par	år	er	flere	nye	virksomheder	opblomstret	ift.	at	gå	ind	og	tage	markedsandele	fra	

dem	dog	uden	at	lykkedes.	Der	er	derfor	ikke	meget	konkurrence	på	dette	marked,	som	

betyder	at	Gillette	fortsat	kan	have	den	høje	prissætning.		

Næste	afsnit	vil	kigge	nærmere	på	nøgletal	man	skal	have	kendskab	til	for	at	måle	sin	

abonnementsforretning. 	
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Stordriftsfordele 
Dette	afsnit	vil	beskrive,	hvordan	Barberskabet	vil	blive	mere	omkostningseffektive	ved	

stordriftsfordele.	Illustrationen	viser	hele	omkostningsstrukturen	i	barberskabet	fra	at	

købe	produkter	og	barberblade	i	Kina	til	at	sælge	produktet	gennem	en	online	betaling	

gateway	til	danske	kunder.	
 
Omkostningsstruktur	(se	billede	nedenfor)	

	
Rapporten	vil	kun	beskrive	de	omkostninger,	som	bliver	påvirket	mest	af	

stordriftsfordele.	

Elementer af Stordriftsfordele 
	

Forsendelse	fra	Kina	til	København	

Dette	er	en	pris,	der	virkelig	afhænger	af,	hvor	store	mængder	du	køber	på	det	givne	

tidspunkt.	Vi	brugte	det	danske	selskab	kaldet	Transporteca	til	at	få	priserne	på	

udgifterne	til	forsendelse	fra	Shanghai	til	København.	Jo	større	mængden	på	ordene	er	

desto	lavere	shipping	pris	pr.	barberblad.	
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Som	vist	i	den	grafiske	repræsentation	nedenfor,	så	spænder	den	marginale	

fragtomkostning	fra	Shanghai	til	Danmark	for	hvert	barberblad	fra	cirka	2,5	kroner	til	

0,25	kroner.	Når	Barberskabet	sælger	en	pakke	med	fire	barberblade	falder	de	direkte	

omkostninger	for	forsendelse	fra	10	kroner	til	kun	1	kr.,	hvilket	efterlader	en	rabat	på	

90%	eller	9	kr.	pr.	pakke.	Dette	er	en	betydelig	rabat,	når	de	direkte	udgifter	for	4	

barberblade	er	omkring	17	kroner.	

 

	
(Transporteca.com)	

	

Levering	til	kunden	

Skraber	og	barberblade	vil	blive	sendt	ud	som	B-post	levering.	Den	dominerende	aktør	

på	det	danske	marked	er	Post	Danmark.	Prisen	for	at	sende	et	brev	afhænger	af	vægten.	

Vi	vejede	vores	barberskraber	og	barberblade,	og	fandt	ud	af,	at	det	ville	koste	enten	7	

kr.	eller	14	kr	pr	brev	-	afhængigt	af	hvor	mange	håndtag	og	barberblade	en	kunde	ville	

bestille.	

	

Bestilling	af	større	mængder 

De	priser	vi	har	opnået	fra	Amsafe	Sunshine	Industries	er	baseret	på	meget	små	ordrer.	

Ved	bestilling	af	større	mængder	antager	vi,	at	prisen	pr	håndtaget	og	barberblad	kan	

forhandles.	

	

Næst	afsnit	vil	omhandle	hvordan	selve	eksekveringen	af	Barberskabet	foregik.		
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Eksekveringsplan 

For	at	udføre	vores	forretningsmodel	planlægger	vi	at	lancere	i	januar	2016.	Vi	har	

modtaget	de	første	100	håndtag	sammen	med	400	barberblade,	som	gør	det	muligt	for	

os	at	betjene	de	første	100	kunder.	

	
 
Customer	Acquisition	Cost	(CAC)	

CAC	er	hvor	meget	det	koster	at	erhverve	en	typisk	kunde.	CAC	beregnes	ved	at	dividere	

det	samlede	salg-	og	marketing	omkostninger	i	en	given	måned	divideret	med	antallet	af	

tilføjede	kunder	i	den	pågældende	måned.	

CAC	=	Samlede	månedlige	salg	og	marketing	omkostninger	÷	antal	nye	kunder	tilføjet	i	

løbet	af	måneden	

 

	
Skærmbillede	fra	Facebook	annoncering	

	

Ved	at	opsætte	vores	kundesegmentering	i	Facebooks	annonceværktøj,	blev	det	

foreslået	bud	sat	til	at	være	omkring	1,1	kr.	pr.	klik	(som	vist	ovenfor).		

	

Men	vi	ved	ikke,	hvor	mange	klik,	vi	har	brugt	for	at	erhverve	et	salg.	Denne	afgørende	

omregningskurs	er	næsten	umuligt	at	vurdere,	da	det	afhænger	af,	hvor	god	en	
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virksomhed	er	at	lave	markedsføring	samt	hjemmeside.	For	at	opnå	en	fremskrivning	af	

indtægter,	vurderer	vi,	at	vi	kan	opnå	en	konvertering	på	omkring	5%.	

(Irvine,	2014) 

 

Hvis	5%	af	de	personer,	som	klikker	på	vores	Facebook	annonce,	konverterer	til	et	salg,	

er	vi	nødt	til	at	betale	for	20	klik,	inden	et	salg	opnås.	Med	en	CPC	på	1,1	kroner,	betyder	

det,	at	vores	CAC	vil	være	ca.	22	kroner.	
 

Lanceringsplanen	er	at	få	100	nye	abonnenter	ind	hver	måned	gennem	segmenterede	

Facebook	kampagner.	Når	en	kunde	først	tilmelder	sig	levering	af	fire	barberblade	hver	

måned,	får	han	et	gratis	håndtag	af	os.	Køb	af	nye	kunder	vil	være	en	

underskudsforretning	de	første	par	måneder	eftersom	vi	har	sat	vores	pris	til	at	være	

meget	konkurrencedygtig.	At	vokse	vores	forretning	handler	om	skalerbarhed	ved	at	

vokse	forretningen	til	en	stor	kritisk	masse.	 

 

Efterhånden	som	flere	og	flere	kunder	bliver	en	del	af	Barberskabet.dk,	vil	de	begynde	

at	producere	et	overskud.	Det	estimeres	på	baggrund	af	omkostningen	ved	at	købe	en	

kunde,	at	en	kunde	går	i	break-even	efter	2	måneder.			

 
Omkostningerne	ved	at	levere	kun	fire	barberblade	uden	håndtag	er	meget	lavere,	end	

omkostningen	ved	at	give	et	gratis	håndtag	væk,	og	vi	betaler	samtidigt	ikke	længere	en	

CAC	for	den	pågældende	kunde	længere.		

	

Det	næste	afsnit	vil	kigge	på	hvordan	Barberskabets	omkostningsstruktur	vil	se	ud	ved	

lancering,	og	hvordan	man	på	lang	sigt	opnår	stordriftsfordele.	

Startup Budget 
Startup	budgettet	for	Barberskabet	viser	vores	omkostninger	og	indtægter	til	drift	af	de	

første	fire	måneder	fra	start	januar	til	udgangen	af	april.	De	første	100	kunder	bliver	

købt	gennem	Facebook-kampagner,	som	vil	være	en	af	de	høje	omkostningsposter.	Efter	
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Barberskabet	har	betalt	for	at	erhverve	en	kunde,	så	vil	kunden	blive	rentabel	i	den	

anden	måned,	hvor	færre	omkostninger	er	forbundet	med	transaktionen.	Som	vist	på	

balancen,	så	vil	Barberskabet	generere	overskud	efter	fire	måneder,	men	overskuddet	

er	meget	småt. 

En	vigtig	ting	at	bemærke,	er	at	barberskabet	skal	have	en	vis	likviditet	for	at	kunne	

bestille	nye	produkter	for	at	tjene	eksisterende	kunder	samt	nye.	 

 
 
Omsætningen	ikke	når	et	niveau,	hvor	virksomheden	bliver	stor	nok	i	volumen	til	at	

kunne	betale	lønninger,	øge	markedsføring	osv.	Barberskabet	har	likviditet	til	at	starte	

og	drive	forretningen,	men	for	at	imødekomme	en	større	efterspørgsel	i	markedet	over	

en	kortere	periode	kan	kun	nås	med	mere	likviditet,	som	også	vil	muliggøre	fordelene	

ved	stordriftsfordele.	Det	derfor	være	nødvendigt	for	at	nå	det	niveau	at	tage	et	lån	eller	

få	en	investering.	

Opsummering  
Ovenstående	afsnit	har	dannet	grundlag	for	hvordan	Barberskabet	skal	gå	i	markedet	

ved	at	forstå	konkurrencesituationen,	markedsstørrelsen	og	den	tiltænkte	

forretningsmodel	i	form	af	en	BMC’en.	Dog	er	der	ikke	blevet	taget	højde	for,	hvordan	
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Barberskabet	skal	reagere	hvis	forretningsplanen	ikke	lader	til	at	holde?	Hvad	er	ens	

handlingsalternativer	og	hvordan	og	hvornår	træffer	man	beslutningen	om	at	foretage	

en	ændring	i	forretningsmodellen?		

Dette	giver	anledning	til	at	undersøge	hvilke	metoder/litteratur	fra	E-business	studiet	

som	kan	understøtte,	når	man	er	gået	i	markedet	med	sin	forretning	og	skal	have	

handlingsalternativer,	når	ting	ikke	går	som	planlagt.	Derudover	anvendelsen	af	

litteratur	til	at	forklare,	hvordan	man	bedst	mulig	tester	sin	forretningsplan	af	i	

markedet	uden	brug	af	for	mange	ressourcer.	 

Til	at	forklare	de	to	ovenstående	spørgsmål	vil	principperne	bag	“The	Lean	Startup”	Eric	

Ries	og	“Getting	to	Plan	B	af”	John	Mullins	og	Randy	Komisar	blive	inddraget.		

MVP – Build, Measure & Learn 
Hjemmeside 
Tankegangen	bag	MVP	og	Build,	Measure	og	Learn	er	noget	som	løbende	vil	bruges	som	

overordnet	proces	i	Barberskabet.dk	Der	vil	bygget	en	simpel	hjemmesiden	af	

grundlæggerne,	som	har	de	vigtigste	informationer	samt	billeder	til	at	kunne	

understøtte	et	salg.	Dette	skyldes	omkostninger	ved	at	få	en	programmør	til	at	bygge	

hjemmesiden	samt	det	tidsmæssige	aspekt	i	at	afhænge	af	man	ikke	med	sikkerhed	ved,	

hvornår	den	kan	være	klar	til	lancering.	Derfor	er	hjemmesiden	bygget	i	programmet	

Shopify,	som	muliggøre,	at	man	for	meget	få	midler	kan	opsætte	en	hjemmeside	selvom	

man	ikke	har	nogen	baggrund	som	udvikler.	 

 

Facebook	annoncer	

Opsætningen	af	annoncerne	er	noget	de	to	grundlæggere	af	Barberskabet	selv	vil	stå	for.	

Der	ikke	er	hyret	noget	marketingbureau	til	assistance.	Det	er	også	af	økonomiske	

årsager	samt	vigtigheden	for	at	de	to	grundlæggere	oparbejder	knowhow	indenfor	

marketing,	da	det	vil	blive	en	af	de	styrende	elementer	for	om	Barberskabet	får	succes	

eller	ej.		
 
Så	både	det	tekniske	samt	og	markedsføringsmæssige	vil	være	noget	som	bliver	sat	op	

efter	bedste	evne	af	de	to	grundlæggere,	for	at	teste	og	verificere	hvorvidt	konceptet	

holder	eller	ej	-	for	at	undgå	gældsættelse	for	resten	af	livet.		

	



             39 

Det	næste	afsnit	vil	kigge	nærmere	på	hvilken	kendt	teori	fra	E-business	studiet,	som	

kan	bruges	til	at	ændre	på	vores	forretningsmodel,	hvis	vi	ikke	kan	få	kunder	ind.	

Plan B 
Når	Barberskabet	går	i	markedet	er	det	på	baggrund	af	nogle	hypoteser.	Hypoteserne	er	

opstillet	på	baggrund	af	ens	indsamlede	empiri	fra	hvad	man	har	kunne	finde	over	

nettet,	i	bøger	eller	ved	at	havde	snakket	med	andre,	som	hele	kapitel	2	har	skildret. 

Målsætningen	ved	lancering	af	Barberskabet	bliver	at: 
	

• Anskaffe	100	kunder	i	gennemsnit	om	måneden.		

• Anskaf	kunder	til	gennemsnitlig	pris	på	22	kr.	

• Kunderne	er	studerende	og	anskaffes	via	Facebook.	
	

BMC’en	opstiller	disse	forventninger,	men	kan	ikke	bruges	som	model	i	et	dynamisk	og	

hurtigt	skiftende	miljø,	hvor	ting	ikke	altid	går	efter	planen,	og	derfor	har	man	brug	for	

handlingsalternativer.	Her	kan	man	gøre	brug	af	dashboards.	

	

Dashboard	

Dashboardet	er	med	til	hjælpe	en	i	processen	med	at	strukturere	og	systematisere	ens	

hypotesetest	samt	måle	resultaterne	af	dem.	Nedenfor	er	der	angivet,	hvordan	

Barberskabets	dashboard	vil	se	ud	ved	lancering.	Dashboardet	indeholder	ens	leap	of	

faith,	hypoteser,	måleenhed	til	resultaterne,	resultaterne	og	den	åbnet	indsigt	efter	at	

have	indsamlet	data	fra	resultaterne.	Da	forløbet	ikke	er	igangsat	endnu	er	det	ikke	

nogle	resultater	og	dermed	heller	ikke	opnået	indsigt. 

Det	forventelige	udfald	som	Barberskabet	håber	at	kunne	imødekomme	ved	lancering,	

som	blev	nævnt	på	forrige	side:	1)	Anskaffe	100	kunder	om	måneden,	2)	anskaffe	dem	

til	en	gennemsnitlig	pris	på	20	kr.	og	3)	det	er	unge	studerende	som	er	kernesegmentet,	

som	erhverves	via	Facebook.	Disse	ting	mål	er	blevet	opstillet	i	dashboardet	nedenfor	

som	leaps	of	faiths	1,	2	og	3.		
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Dashboard		

Hypoteser	 Måleenhed	 Resultat		

-	Februar	

Resultat	

-	Marts	

Resultat		

-	April	

Resultat	

-	Maj	

Indsigt	

Leap	of	faith	1:	Anskaf	kunder	-	100	om	måneden.		 	

H1:	Mindst	

100	kunder	

om	måneden		

Kunde	

optælling	

	 	 	 	 	

Leap	of	faith	2:	Det	koster	20	kr.	at	købe	en	gennemsnitligt	kunde	-	primært	

Facebook	

	

H2:	Kunder	til	

20	kr.	og	

derunder	vil	

være	

acceptabelt		

Omkostning	

pr.	kunde	

målt	via	

Facebook	

	 	 	 	 	

Leap	of	faith	3:	Det	er	unge	studerende	som	vil	købe	vores	produkt	via	

Facebook	

	

H3:	Unge	

studerende	

har	vil	købe	

sig	ind	på	

vores	produkt	

pga.	få	midler	

Facebook	 	 .		 	 	 	

Opsummering på afsnit  
Kapitel	2	har	tegnet	et	samlet	billede	af	markedet	som	Barberskabet	indtræder	på	ift.	

størrelse	og	konkurrence.	Derudover	er	der	dannet	grundlag	for	forretningsmodellen	

samt	redegjort	for	en	eksekveringsplan.		

Derudover	er	der	blevet	redegjort	for,	hvordan	Barberskabet	kan	transitionere	sin	

forretningsmodel	ved	at	introducere	begreber	fra	The	Lean	Startup	og	Getting	to	plan	B.	

	

Det	følgende	afsnit	vil	gennemgå	hvordan	eksekveringen	af	Plan	A	vil	gå,	som	er	blevet	

skabt	på	baggrund	af	dette	kapitel,	og	om	Barberskabet	kan	imødekomme	leaps	of	faith	

1,	2	og	3	beskrevet	ovenfor.			
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Lancering af Plan A 
Efter	vores	forretningsmodel	vurderede	vi	at	unge	studerende	ville	være	det	meste	

oplagt	segment	at	målrette	vores	annoncering	imod.		

Lanceringen	af	Barberskabet.dk	var	som	i	forrige	afsnittet	beskrevet,	tilrettelagt	ud	fra	

de	9	forskellige	building	blocks	i	BMC.	Unge	studerende	mænd,	i	alderen	18-29	var	det	

primære	kundesegment,	som	vi	mente	ville	se	værdi	i	at	købe	vores	produkt	på	

baggrund	af	den	lave	pris	kombineret	med	en	høj	kvalitet	leveret	på	en	bekvemmelig	

måde.		

	

For	at	testet	dette	segment	af	valgte	vi	at	benytte	Facebook	som	annonceringsværktøj,	

da	størstedelen	af	alle	unge	i	denne	aldersgruppe	har	en	Facebook	profil	og	er	aktive	på	

mediet	dagligt,	i	flere	timer	om	dagen	(DIBS,	2015).	Derudover	er	det	et	medie	som	

fungerer	godt	til	at	skabe	awareness	og	tiltrække	nye	kunder.	Da	Facebook	var	en	

ukendt	annonceringsplatform	for	os,	blev	der	i	de	første	testforløb	kun	anvendt	

delelementer	af	annonceringsværktøjets	muligheder.		

	

De	første	og	vigtigste	spørgsmål	og	hypoteser	som	skulle	undersøges	var	om	vi	kunne	

tiltrække	100	kunder	om	måneden	og	at	vi	kunne	købe	dem	til	en	gennemsnitspris	på	

20	kr.,	som	vi	havde	sat	som	målsætning?	Dette	måtte	undersøges	ved	at	igangsætte	

nogle	testfaser	med	annoncer	på	Facebook.	
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Opstartsfasen: Kan vi få kunder ind med plan A? 
Forinden	gennemgangen	af	testforløbet	med	målgruppen	følger	en	gennemgang	af	

nogle	af	de	mest	basale	målinger	som	er	blevet	brugt	til	at	vurdere,	hvordan	

målgrupperne	har	præsteret	i	forhold	til	vores	annoncering.	Der	er	blevet	brugt	5	basale	

målinger:	

 

CPC	(cost	per	click)		

Ved	online	annoncering	måles	ofte	på	hvad	det	koster	at	få	et	klik	fra	en	annonce.	Dette	

tal	beskriver	hvor	billigt	eller	dyrt	det	at	skabe	trafik	fra	enkelte	annoncer.		

 

CTR	(click	through	rate)	

Hvor	stor	en	andel	af	dem	som	ser	ens	annonce,	klikker	på	den	og	bliver	henledt	til	ens	

hjemmeside.	Jo	højere	CTR	desto	lavere	CPC	giver	Facebook,	da	de	ønsker	at	vise	

interessant	indhold	for	dets	brugere.	Den	gennemsnitlige	CTR	på	tværs	af	alle	

forretningsområder	ligger	på	0,90	%,	som	betyder	at	9	ud	af	1000,	som	ser	din	annonce	

klikker	på	den.	Dette	vil	bliv	målt	op	imod	annoncerne	for	at	se	om	de	ligger	langt	over	

eller	under	den	gennemsnitlige	CTR	(Irvine,	2014) 

 
Reach	

Hvor	mange	mennesker	ens	annonce	er	nået	ud	til.	Bruges	til	at	verificere	om	annoncen	

er	blevet	spredt	nok	til	at	give	et	retvisende	billede	af	hvor	interessant	den	har	været	for	

målgruppen.	

	

Amount	Spent	

Hvor	mange	penge	der	er	blevet	brugt	på	ens	annonce	i	kroner	og	ører.		

 

Results	

Hvor	mange	klik	har	der	totalt	været	for	ens	annonce.		
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Studerende 
De	første	kampagner	som	blev	oprettet	på	Facebook	blev	direkte	målrettet	unge	

studerende.	Facebook	tillader	at	indsnævre	markedsføringen	således	at	vores	annoncer	

kun	blev	vist	til	unge	som	var	på	en	videregående	uddannelse.	Den	første	så	ud	som	

nedenfor:	

	

 
 
	

Det	første	testforløb	var	lavet	for	at	teste	interesse	af	for	hvordan	det	unge	segment	

netop	ville	respondere	til	billedet	og	teksten.	Det	var	tydeligt	efter	at	have	brugt	få	

midler	at	interessen	for	ovenstående	annonce	ikke	være	særlig	stor.	Det	var	kun	lidt	

over	1	ud	af	500	mennesker	som	så	annoncen,	som	klikkede	på	den.	Efter	et	resultat	på	

45	klik	og	over	130	kr.	brugt	var	det	tydeligt	at	annoncens	kombination	af	tekst	og	

billede	ikke	ramte	målgruppens	interesse: 

 
Resultat:	
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Opsummering	

Den	lave	CTR	viser	at	interessen	for	annoncen	var	meget	lav.	CTR	var	4	gange	lavere	end	

gennemsnittet	for	annoncer	på	Facebook.	Resultatet	kunne	skyldes	mange	ting	som	fx.		

at	annoncens	tekst	og	billede	ikke	var	interessant	for	de	studerende	i	målgruppen	eller	

at	det	ikke	er	deres	interesse	at	købe	sig	ind	på	konceptet.	Det	kunne	også	skyldes	

hjemmesidens	udseende.	

Ingen	salg	i	testfasen.	Vores	umiddelbare	mavefornemmelse	ledte	vores	testforløb	

videre	til	at	lave	smallere	og	mere	veldefinerede	målgrupper	på	Facebook.	Vi	mente	at	

med	vores	minimum	setup	burde	vi	skabe	salg	hvis	vi	fandt	de	rigtige	mennesker	via	

Facebook	som	kunne	se	værdien	i	vores	koncept.	
 

Brede til smalle målgrupper  
Vores	tanker	blev	hurtig	henledt	på	at	afprøve	smallere	segmenter,	som	alle	havde	et	

erkendt	barberings	behov,	og	derved	et	vist	forbrug.	Vi	brainstormede	os	frem	til	at	

teste	følgende	segmenter:	Cykelryttere,	bodybuildere,	metroseksuelle	mænd	og	

homoseksuelle	mænd.		
 
Eksempel på annonce 
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Cykelryttere	 

De	fleste	cykelryttere	især	semi-professionelle	og	professionelle	barberer	deres	ben,	

især	i	forårs-	og	sommersæsonen.	Efter	at	have	søgt	rundt	på	nettet	viste	det	sig	også	at	

mange	amatør	cykelryttere	barbere	deres	ben.	Det	var	derfor	oplagt	for	os,	at	prøve	at	

målrette	vores	annoncer	til	dem.	Her	kunne	Facebooks	annonceringsværktøj	hjælpe	os	

med	at	finde	folk	som	har	givet	udtryk	for,	at	de	interesserer	sig	for	cykling,	og	derved	

målrette	annoncering	til	disse	personer.		
 

Resultat: 
 

 
 
Testforløbet	gav	32	klik	til	en	samlet	pris	på	172	kr.	med	en	gennemsnitlig	CPC	pris	på	

5,38	kr.	CTR	var	igen	helt	nede	på	0,22	%,	som	betyder	at	kun	22	ud	af	1000,	som	har	

set	annoncen	i	denne	målgruppe,	har	klikket	og	dermed	blevet	henvist	til	vores	

hjemmeside.		

CTR	var	4	gange	lavere	end	gennemsnittet	for	annoncer	på	Facebook.	Igen	kan	det	

enten	skyldes	annoncens	billede	og	tekst	eller	at	segmentet	generelt	ikke	har	interesse	

for	konceptet.	Vi	havde	ramt	næsten	4.000	cykelryttere	uden	at	skabe	et	salg.	Vi	

fortsatte	vores	test	af	målgrupper	for	at	blive	klogere	på	hvilket	segment	vi	kunne	skabe	

interesse	fra.	
 
Bodybuildere	 

Fitness	og	bodybuilding	er	en	trend	som	er	blevet	mere	og	mere	populær	i	Danmark,	

især	efter	at	fitnesskæder	såsom	Fitness	World	og	Fitness	DK	har	set	dagens	lys.	Inden	

for	fitness	miljøet	er	det	også	kutymen	at	folk,	som	dyrker	det	på	et	højt	plan,	barberer	

deres	hår	på	over-	og	underkroppen	for	at	kunne	se	deres	muskler	tydeligere.	

Muligheden	for	netop	at	målrette	annoncer	mod	folk	som	interesserer	sig	for	

bodybuilding	herunder,	kost	og	ernæring	var	en	mulighed	som	annonceringsværktøjet	i	

Facebook	også	muliggjorde.		
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Resultat: 
 

 
	

Testforløbet	gav	40	klik	til	en	samlet	pris	200	kr.	med	en	gennemsnitlig	CPC	pris	på	5	kr.	

CTR’en	var	på	0,27	%,	som	betyder	at	KUN	27	ud	af	1000	som	har	set	reklamen	i	

målgruppen	har	klikket	på	annoncen	og	er	blevet	henvist	til	vores	hjemmeside.	Da	CTR	

er	for	lav,	har	annoncen	ikke	appelleret	til	den	angivne	målgruppe.	Vi	fortsatte	derfor	til	

at	teste	yderligere	segmenter.	

 
Metroseksuelle	mænd 

I	USA	havde	et	amerikansk	firma	ved	navn	Dollarshaveclub.com,	haft	enorm	stor	succes	

med	et	koncept	meget	identisk	med	vores.	Vi	forsøgte	at	drage	på	deres	erfaringer,	og	

kunne	ud	fra	rapporter	læse	at	de	havde	haft	en	skarp	segmentering	på	metroseksuelle	

mænd.	De	beskrev	den	metroseksuelle	mand	som	altid	skal	have	en	velsoigneret	og	

velplejet	hud	og	derfor	foretrækker	at	bruge	skraber.	Igen	kunne	vi	netop	finde	disse	

metroseksuelle	mænd,	som	have	givet	udtryk	for	at	have	særlig	interesseområder	

indenfor:	hudcreme-og	produkter,	aftershave	og	barberingsprodukter	via	Facebooks	

segmentering:	interesseområde.	
 
Resultat: 
 

 
 
	

Testforløbet	gav	26	klik	til	en	samlet	pris	152,16	kr.	med	en	gennemsnitlig	CPC	pris	på	

5.85	kr.	CTR’en	var	på	0,32	%,	som	betyder	at	KUN	32	ud	af	1000	som	har	set	reklamen	

i	denne	målgruppe	har	klikket	på	annoncen	og	er	blevet	henvist	til	vores	hjemmeside.	

Da	CTR	er	for	lav	har	annoncen	ikke	appelleret	til	den	angivne	målgruppe.	
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Homoseksuelle	mænd	 

Årsagen	til	testfasen	af	homoseksuelle	mænd,	bundede	i	forståelsen	af	at	den	

gennemsnitlige	homoseksuelle	mand	er	mere	bevidst	om	sit	udseende	end	en	hetero	

mand.	Den	eneste	parameter	som	skilte	den	metro-og	den	homoseksuelle	mand	i	vores	

segmentering	var	at	vi	tilføjede	et	segmenteringsparameter	om	at	annoncerne	skulle	

målrettes	mænd	som	er	i	et	forhold	med	en	anden	mand.		
 
Resultat 
 

 
 
	

Testforløbet	gav	26	klik	til	en	samlet	pris	på	143,43	kr	med	en	gennemsnitlig	CPC	pris	

på	5.52	kr.	CTR’en	var	på	0,20	%,	som	betyder	at	kun	20	ud	af	1000	som	har	set	

reklamen	i	denne	målgruppe	har	klikket	på	annoncen	og	er	blevet	henvist	til	vores	

hjemmeside.		

	

Opsummering 
Hypotesen	om	at	vi	kunne	få	klik	til	ca.	1	kr.	blev	langt	fra	bekræftet	da	CPC	i	alle	

testfaser	lå	over	5	kr.		

Der	blev	ikke	skabt	grundlag	for	at	kunne	anskaffe	100	kunder	pr.	måned	

	

Generelt	kunne	vi	ikke	skabe	en	stor	nok	interesse	for	vores	koncept	igennem	disse	

vores	annoncering	i	disse	testfaser.	Vi	begyndte	at	reflektere	over	vores	aldersinddeling	

og	fandt	ikke	stærke	nok	antydninger	til	at	fortsætte	med	at	fokusere	på	de	yngre	

segmenter.	Vi	skiftede	derfor	fokus	til	at	teste	bredere	alderssegmenter	for	at	

eksperimentere	bredere	da	vi	ikke	kunne	bekræfte	at	der	var	stor	interesse	hos	denne	

målgruppe	af	mænd.	Selv	ikke	med	inddeling	efter	segmenter	med	et	formodet	større	

barberingsbehov	end	en	gennemsnitlig	mand.	
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Smalle til brede målgrupper - inddragelse af ældre mænd 
Forrige	målgrupper	havde	ikke	udvist	stor	interesse	for	vores	annoncer.	Dette	betød	at	

en	lille	andel	af	dem	som	så	vores	annoncer	klikkede	på	dem.		

	

Målgruppen	var	nu	mænd	på	35-65+	år.	Vi	ville	bruge	nogenlunde	samme	budget	som	vi	

havde	gjort	med	de	unge	mænd.		
 
 Resultat: 
 

 
 
Resultatet	var	markant	anderledes	end	for	testfaserne	af	de	unge;	studerende,	

cykelryttere,	bodybuildere,	hetero-og	homoseksuelle	mænd.	Der	var	tæt	på	10	gange	

højere	interesse	hos	de	ældre	mænd,	hvor	næsten	1	ud	af	30	som	så	annoncen	klikkede	

på	den.	Det	medførte	at	den	gennemsnitlige	klikpris	kun	var	1,87	kr.	

 
Test af annoncer 
Indenfor	hver	målgruppe	er	der	blevet	testet	adskillige	annoncer,	indeholdende	

forskellige	billeder	og	tekst.	Iterationerne	af	forskellige	kombinationer	af	tekst	og	

billede	er	blevet	udviklet	ud	fra	vores	tidligere	erfaringer,	og	mavefornemmelse	for	

hvad	der	kunne	appellere	til	forskellige	typer	af	mænd.	Ingen	særlig	kombination	har	

vist	sig	at	ændre	betydeligt	på	CTR	eller	CPC	og	heller	ikke	henledt	til	flere	salg	i	

perioden.	Dette	forløb	vil	ikke	blive	videre	gennemgået	og	dokumenteret.		

 
Test	af	ændringer	på	hjemmesiden	

Der	er	løbende	foretaget	ændringer	på	hjemmesiden	ift.	tilføjelse	og	fjernelse	af	indhold	

såsom	billeder	og	tekst.	Det	er	blevet	testet	hvilket	indhold	nye	besøgende	først	er	

blevet	præsenteret	for	når	de	har	klikket	sig	ind	på	vores	hjemmeside	via	en	annonce.	

Hhv.	informationer	om	konceptet	og	produktet,	og	også	flere	varianter	af	

præsentationen	af	vores	medlemskaber.	Der	har	været	begrænsninger	ift.	større	

løbende	ændringer	på	hjemmesiden,	da	ingen	af	os	i	Barberskabet.dk	har	nogen	særlig	

teknisk	baggrund.		Da	der	ikke	har	været	nogle	signifikante	resultater	som	kunne	

allokeres	til	ændringerne	i	denne	periode,	vil	de	ikke	blive	nærmere	bekrevet.		
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Resultat af forløb  
 
Forventninger 

Det	blev	lagt	følgende	overordnede	forventninger	til	perioden:	

• Anskaffelse	af	100	nye	kunder	pr.	måned	

• Anskaffelse	af	nye	kunder	til	en	gennemsnitlig	CAC	på	20	kr.	

• Kunderne	er	studerende		

	

Resultater:	 

På	de	første	4	måneder	var	forventningen	at	købe	400	kunder	totalt	til	en	gennemsnitlig	

omkostning	på	20	kr.,	som	giver	en	total	omkostning	på	8000	kr.	for	perioden.	Dog	viste	

det	sig	at	der	i	praksis	kun	blev	købt	24	kunder	for	perioden	til	en	samlet	omkostning	på	

3691	kr.,	som	gav	en	gennemsnitlig	CAC	på	153,80	kr.	-	næsten	8	gange	højere	end	

estimeret.		

	

Dashboard		

Hypoteser	 Måleenhed	 Resultat	-	
Februar	

Resultat	
-	Marts	

Resultat	-	
April	

Resultat	-	
Maj	

Indsigt/udsyn	

Leap	of	faith	1:	Folk	vil	gerne	købe	vores	produkt	til	69	kr.	selvom	vi	ikke	
er	kendt	i	markedet	

	

H1:	Mindst	
100	
kunder	om	
måneden	
	
	
	
		

Kunde	
optælling	
via	ens	it-
system.		

Kun	4	
kunder	

Kun	6	
kunder	

Kun	6	
kunder	

Kun	6	
kunder	

For	lav	
interesse	på	
tværs	af	alle	
testede	
segmenter.	→	
Barriere	for	at	
købe	ukendt	
produkt	hos	
ukendt	firma.	

Leap	of	faith	2:	Det	koster	20	kr.	at	købe	en	gennemsnitligt	kunde	-	
primært	Facebook	

	

H2:	
Kunder	til	
20	kr.	og	
derunder	
vil	være	
acceptabelt		

Omkostnin
g	pr.	kunde	
målt	via	
Facebook	

124	kr.	
pr.	
kunde	

120,21	kr.	
pr	kunde	

157,50	kr.	
pr.	kunde	

191,10	kr.	
pr.	kunde	

Det	er	meget	
dyrere	end	
estimeret	at	
købe	kunder	
over	
Facebook.	
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over	10	gange	
den	estimeres	
CAC	

Leap	of	faith	3:	Det	er	unge	studerende	som	vil	købe	vores	produkt	via	
Facebook	

	

H3:	Unge	
studerende	
vil	købe	sig	
ind	på	
vores	
produkt	
pga.	få	
midler	

Facebook	 Unge	
folk	
klikker	
på	
vores	
annonc
er,	men	
køber	
ikke.	

Prøver	
også	at	
målrette	
ældre	
mænd.	
Større	
interesse	
+	
købevillig
hed	end	
unge.		

Fortsat	
ældre	
mænd	
som	køber	
sig	ind	på	
vores	
produkt.	
Stadig	alt	
for	få.	

Fortsat	
ældre	
mænd	
som	
køber	sig	
ind	på	
vores	
produkt.	
Stadig	alt	
for	lav	
interesse	
og	få	salg	

Vi	har	ikke	
kunnet	
bekræfte	at	
unge	er	mere	
relevante.	
umiddelbart	
større	
interesse	hos	
ældre.	Men	
ikke	noget	
signifikant.	→	
For	lidt	data	
til	at	be-	eller	
afkræfte	
særlig	
målgruppe.	

  

Opsummering 
Der	er	blevet	testet	mange	forskellige	målgrupper,	annoncer	og	ændringer	på	

hjemmesiden	af.	Der	har	ved	disse	testforløb	ikke	været	nogen	ændringer	ved	

målgrupper,	annoncer	eller	hjemmesiden,	som	har	vist	sig	at	resultere	i	markant	flere	

salg	eller	mere	trafik	til	hjemmesiden.	Perioden	har	vist	at	der	er	interesse	for	konceptet	

og	produktet,	men	ikke	høj	nok	ift.	gennemsnittet	for	annoncer	på	Facebook.	Vi	har	

heller	ikke	kunnet	konvertere	en	særlig	stor	andel	til	salg	efter	de	er	klikket	sig	fra	

Facebook	ind	på	vores	hjemmeside.		

	

Derudover	har	vi	i	den	4	måneder	lange	periode	fra	d.	1.	februar	til	d.	31.	maj	ikke	

kunne	se	hvilke	annoncer	som	har	bidraget	til	salgene,	fordi	vores	tracking-værktøj	ikke	

har	været	sat	korrekt	op	pga.	manglende	tekniske	værktøjer.	Derfor	vil	der	blive	opsat	

et	korrekt	trackingværktøj	kaldet	“Facebook	pixel”,	som	hjælper	med	at	fortælle	hvilke	

annoncer,	som	et	salg	kan	henledes	tilbage	på.	Der	er	ikke	draget	nogen	konklusion	ift.	

valg	af	kernemålgruppe,	da	der	stadig	ikke	skabt	nok	data	til	at	træffe	en	entydig	

beslutning	på	baggrund	af.		
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Ud	fra	vores	testfaser	og	resultaterne	deraf	anskuer	vi	at	barrieren	for	at	prøve	vores	

koncept	stadig	kan	være	for	høj	selvom	vi	har	sat	en	meget	lav	pris	i	forhold	til	

markedet.	Dette	bunder	i	at	vi	har	testet	så	mange	forskellige	iterationer	af	som	vi	

mente	kunne	influere	potentielle	kunders	beslutning	om	at	købe	vores	produkt.	Vi	

anskuer	vores	udfordringer	i	markedet	på	følgende	måde:	Vi	er	nye	og	ukendte	på	

markedet,	vi	sælger	et	for	danskerne	ukendt	produkt	og	nye	kunder	skal	vælge	at	

abonnere	allerede	ved	første	køb.	Vi	føler	os	sikre	på	at	kvaliteten	af	vores	produkt	vil	

være	overbevisende	for	nye	kunder	hvis	først	de	får	prøvet	det	af.	I	særdeleshed	vores	

kvalitet	sammenholdt	med	den	lavere	pris	pr.	barberblad	vi	efterfølgende	tilbyder,	

mener	vi	vil	overtale	nye	kunder.	Udfordringen	er	derfor	at	vi	skal	have	folk	til	at	prøve	

produktet	af	for	at	blive	overtalt.	Vores	refleksioner	leder	os	til	næste	testfase,	hvor	vi	

forsøger	at	fjerne	barrierer	for	at	kunder	kan	få	afprøvet	vores	produkt,	og	vi	kan	blive	i	

stand	til	at	skabe	mere	trafik	og	dermed	mere	data.		

	

I	det	videre	forløb	bevæger	vi	os	væk	fra	at	bruge	dashboards	stringent	for	hver	

hypotese	vi	tester.	Tankegangen	fra	Getting	to	plan	B	anvendes	fremadrettet,	men	

opstillingen	i	dashboards	bliver	for	tidskrævende	for	vores	pragmatiske	måde	at	

arbejde	på.	Vi	omstiller	os	hurtigt	på	baggrund	af	vores	mavefornemmelser	og	de	

dynamikker	vi	anskuer	påvirker	vores	forretning	i	størst	omfang.		
 

Testforløb - Prøvepakke og pris 

Vi	påtænkte	herefter	et	testforløb	med	henblik	på	at	se	om	samme	målgrupper,	

annoncer	og	hjemmeside	kunne	skaffe	flere	kunder	ind	ved	at	indføre	en	gratis	

prøvepakke,	hvor	nye	kunder	kun	betaler	16	kr.	for	fragten. 

	

Vi	havde	ud	fra	de	få	kunder	vi	havde	tiltrukket	erfaret	at	vores	produkt	tilsyneladende	

holder	ift.	folks	forventninger,	da	ingen	af	de	kunder	vi	har	købt	i	denne	periode	indtil	

videre	havde	opsagt	sig	som	medlemmer.	Vi	anser	derfor	at	ved	at	sænke	prisen	på	

vores	produkt	og	derved	lancere	en	billig	prøvepakke,	kan	vi	skabe	et	større	incitament	

for	at	prøve	produktet	af.	Prisen	skal	være	så	lav	at	den	ikke	skaber	nogen	barriere	for	

folk	til	at	ville	afprøve	vores	produkt	med	forhåbningen	om	at	det	kunne	være	lige	så	

godt	som	det	førende	brand	Gillette.	Vi	tror	på	at	nedbringelsen	af	prisen	også	vil	
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nedbringe	den	gennemsnitlige	pris	for	at	købe	en	kunde	og	samtidigt	skubbe	gang	i	

forretningen,	da	flere	abonnementer	vil	tilmelde	sig.	

Test af prisændring + salg af prøvepakker 
D.	7.	juni	indførte	vi	den	nye	testfase	hvor	vi	introducerede	en	“Prøvepakke”	til	en	meget	

lav	pris	på	16	kr.		

	

Vores	Hypotese	gik	på	at	barrieren	for	at	få	kunder	til	at	prøve	vores	koncept	og	

produkt	af	ville	være	markant	mindre	med	en	meget	lav	pris,	samt	navngivelsen	af	at	

kunder	kunne	købe	en	prøvepakke,	som	implicit	indebærer	en	forståelse	af	at	man	

uforpligtende	kan	prøve	produktet.	Vi	reklamerede	også	tydeligt	med	at	man	ikke	var	

forpligtet	til	at	købe	mere	eller	andet	end	selve	prøvepakken.	Kunderne	kunne	altså	frit	

vælge	at	opsige	deres	medlemskab	lige	efter	bestillingen,	hvis	de	ønskede	det.	Det	var	

meget	vigtigt	for	os	at	nye	kunder	og	potentielle	medlemmer	ikke	blev	bundet	til	et	

abonnement	ved	at	bestille	prøvepakken.		

	

Der	har	desværre	været	en	udbredt	metode	til	at	tjene	hurtige	penge,	at	netbutikker	har	

lokket	med	fx.	en	prøvepakke	eller	introduktionstilbud	med	store	rabatter	for	derved	at	

narre	kunder	til	at	købe	det	gode	tilbud	og	så	samtidigt	blive	tilmeldt	et	“skjult”	

abonnement	som	bandt	kunden	til	at	betale	flere	og	større	beløb	over	en	efterfølgende	

periode.	Typisk	uden	at	kunden	var	klar	over	at	de	havde	tilmeldt	sig	et	abonnement!	

	

Vi	ønskede	selvfølgelig	at	flest	mulige	af	de	personer	som	bestilte	en	prøvepakke	ville	

fortsætte	i	medlemskabet,	hvorfor	det	heller	ikke	var	muligt	at	bestille	en	prøvepakke	

uden	at	vælge	et	af	vores	tre	medlemskaber.	Herved	gjorde	vi	det	nødvendigt	for	

kunden	at	tage	stilling	om	de	kunne	se	fordelene	ved	konceptet	og	dermed	sig	selv	som	

medlem,	uden	at	binde	dem	til	en	bestemt	periode.	

	

Ud	fra	en	økonomisk	betragtning	troede	vi	på	at	denne	ændring	ville	nedbringe	CAC	

med	en	tilsvarende	værdi	af	den	ekstra	omkostning	vi	skulle	oppebære	ved	at	sænke	

prisen	fra	69	kr.	til	kun	16	kr.	da	flere	procent	af	de	personer	som	vil	blive	eksponeret	

for	vores	annoncer	vil	klikke	sig	ind	på	vores	hjemmeside	og	foretage	et	køb.	
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Vi	opsatte	nye	annoncer	på	baggrund	af	vores	ændringer	i	konceptet	og	begyndte	at	

skabe	trafik	og	dermed	data	for	hvilke	effekter	de	nye	tiltag	medførte.	

	

Eksempler	på	Facebook	annoncer:	
 

 
	

I	testfasen	af	koncept-ændringen	til	salg	af	prøvepakke	til	16	kr.	ser	vi	en	markant	

stigning	i	antallet	salg	fra	Facebook-annonceringen.	

	

	
	

Første	uges	salg	med	den	nye	model	viser	at	det	var	muligt	at	tiltrække	22	nye	kunder	

til	en	gennemsnitspris	på	77,37	kr.	Sammenholdt	med	resultaterne	fra	forrige	periode	

var	dette	en	signifikant	forbedring.	At	vi	nu	begyndte	at	kunne	tiltrække	kunder	fik	os	til	

at	beregne	hvordan	vores	ændringer	vil	påvirke	vores	forretningsmodel	økonomisk	og	
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stillede	os	selv	spørgsmålet:	hvor	lang	tid	skal	én	kunde	være	på	vores	løsning	før	han	

begynder	at	skabe	et	overskud.	

	

På	baggrund	af	sparring	med	andre	erhvervsdrivende	fra	blandt	andre	Hobii,	

Graduateland	og	Starfly	anskuer	vi	en	fornuftig	break-even	til	at	ligge	på	ca.	6	mdr.	-	dog	

er	vi	opmærksomme	på	at	jo	kortere	vi	kan	gøre	perioden	jo	mindre	likviditet	vil	det	

kræve	at	vokse	antallet	af	kunder.		
 
Break-even	scenario.	Omkostning-	og	omsætningsstruktur	
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Vi	kan	se	ud	fra	vores	beregninger	at	tiden	for	break-even	stiger	fra	en	forventning	om	

break-even	på	2	måneder	til	en	realitet	på	9	måneder	efter	købet	af	prøvepakken.	

Der	er	flere	parametre	som	spiller	ind	på	tiden	for	break-even.	At	vi	kun	får	16	kr.	pr.	

salg	i	stedet	for	69	kr.	gør	at	der	er	et	større	tab	ved	salget	af	prøvepakken	som	skal	

dækkes	for	hver	ny	kunde	vi	tiltrækker.	Derudover	er	der	en	anden	vigtig	faktor,	nemlig	

omkostningen	pr.	salg	via	vores	Facebook	annoncering	CAC.		

	

Vi	havde	en	hypotese	om	at	CAC’en	vil	falde	efter	indførelsen	af	den	gratis	prøvepakke	

da	vores	mavefornemmelse	siger	os	at	flere	procent	af	de	potentielle	kunder	som	bliver	

eksponeret	for	vores	markedsføring	vil	blive	fristet	af	at	afprøve	vores	produkt	og	

koncept	når	barrieren	og	forpligtelsen	ved	at	købe	er	blevet	mindre.	I	den	første	uge	af	

testfasen	ser	vi	også	en	helt	anden	interesse	end	tidligere	og	ender	med	i	gennemsnit	at	

betale	77,37	kr.	pr.	kunde.	Vi	begynder	at	reflektere	yderligere	over	hvordan	vi	kan	

forbedre	vores	break-even	og	komme	nærmere	målet	på	6	mdr.	

	

Vi	begynder	at	påtænke	indførelse	af	en	3	ugers	prøveperiode,	da	vi	herved	kan	rykke	

på	tiden	før	vi	får	en	fuld	abonnementsbetaling	fra	nye	kunder,	uanset	hvilket	

medlemskab	der	vælges.	Ændringen	vil	medføre	at	alle	nye	kunder	betaler	fuld	pris	

efter	kun	3	uger	i	stedet	for	1-3	måneder	afhængigt	af	kundens	medlemskab.		

Derudover	indser	vi	at	med	en	prøveperiode	på	3	uger,	vil	det	være	tilstrækkeligt	for	

nye	kunder	at	modtage	en	pakke	med	en	skraber	og	2	barberblade	i	stedet	for	4	

barberblade.	Herved	opnår	vi	en	reducering	af	vores	omkostninger.	

	



             56 

For	at	vi	kunne	levere	en	pakke	med	kun	2	barberblade	var	vi	nødt	til	at	anskaffe	nogle	

beskyttelseshætter	således	at	barberbladene	er	pakket	ind	og	beskyttet	inden	de	bliver	

taget	i	brug	af	kunden.	Ved	at	skifte	plastik	dispenseren	ud,	og	kun	sende	2	barberblade	

med	små	beskyttelseshætter,	kunne	vi	strukturere	vores	prøvepakke	på	en	måde	hvor	

den	samlede	vægt	kom	ned	under	100	gram.	Dette	var	en	meget	vigtig	faktor	for	at	få	

omkostningerne	presset	ned,	da	vi	med	en	lettere	pakke	kunne	spare	11	kr.	i	

fragtomkostninger	pr.	prøvepakke.	

	

Hvor	vi	før	havde	tilrettelagt	pakken	så	den	ville	koste	27	kr.	i	levering	men	kun	

forlange	16	kr.	hos	kunderne	ville	vi	nu	få	dækket	hele	leveringsomkostninger.		

Derudover	fik	vi	konstrueret	en	meget	mere	indbydende	prøvepakke	med	et	personligt	

underskrevet	velkomstkort	samt	en	lille	flødekaramel	for	at	give	kunden	en	ekstra	god	

oplevelse	og	dermed	med	større	sandsynlighed	vil	fortsætte	med	medlemskabet	og	

potentielt	anbefale	det	til	andre.	
 

          
                      Prøvepakke     Velkomstkort 
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Vi	kan	se	omkostningen	for	at	tiltrække	en	ny	kunde	via	Facebook-annoncering	svinger	

meget	og	begynder	at	undersøge	hvor	vi	skal	forbedre	os	for	at	kunne	anskaffe	kunder	

til	en	lavere	CAC.	Vi	kan	se	fra	vores	dataanalyser	via	google	analytics	at	vi	har	en	høj	

gennemsnitlig	konvertering	for	perioden	på	5,48	%.	

	
 

   
Fra	Google	analytics	
 
Dette	fortæller	os	at	vores	hjemmeside	og	tilbud	umiddelbart	fungere	rigtig	godt,	da	

konverteringsraten	er	så	høj.	Vi	indledte	derfor	en	dybdegående	analyse	af	vores	

Facebook-annoncering	og	begyndte	at	investere	ekstra	meget	tid	i	at	forstå	

dynamikkerne	bag	Facebooks	annoncerings-værktøj.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             58 

Plan B: Prøvepakke og 3 ugers prøveperiode 
Den	næste	periode	vil	imidlertid	vise	om	CAC’en	vil	falde	tilstrækkeligt	meget	ved	den	

nye	forretningsmodel	således	at	den	samlede	tid	for	break-even	alligevel	bliver	

forbedret.	Vigtigst	af	alt	på	nuværende	tidspunkt	er	at	vi	bliver	i	stand	til	at	tiltrække	

kunder	og	få	dem	til	at	afprøve	vores	produkt.	Efter	at	have	ændret	vores	

forretningsmodel	til	at	indebære	en	prøveperiode	på	3	uger,	samt	ændret	indholdet	i	

prøvepakken	fra	4	til	2	barberblade	indledte	vi	nye	testfaser	i	vores	annoncering	på	

Facebook	for	at	se	om	vores	hypoteser	holdte	stik.	

	
Eksempler på Facebook annoncer: 
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Resultater fra Facebook-annoncering: 

 

 
 
 
I	denne	periode	kørte	vores	annoncering	på	Facebook	stadig	målrettet	brede	

segmenter,	da	vi	endnu	ikke	havde	skabt	klarhed	for	hvilke	segmenter	som	i	

særdeleshed	havde	interesse	for	vores	koncept.		Vi	oplever	at	vi	er	i	stand	til	at	

fortsætte	tilvæksten	af	nye	kunder	med	ca.	20	stk.	om	ugen	som	ligger	lige	under	vores	

oprindelige	målsætning	om	at	tiltrække	100	nye	kunder	pr.	måned.	Vi	har	fået	fastholdt	

salget	i	den	rigtige	retning	men	får	stadigvæk	ikke	forøget	vores	vækst.	Samtidigt	ser	vi	

at	CAC	har	været	stigende	i	løbet	af	perioden.			
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Perioden	har	været	kendetegnet	ved	eksperimentering	med	forskellige	annoncerings	

strategier	hvilket	har	været	medvirkende	til	at	den	samlede	pris	brugt	på	annoncering	

har	været	højere,	og	flere	af	test	annoncerne	ikke	har	givet	salg,	men	udelukkende	

forhøjet	prisen	for	kunder	købt	via	andre	annoncer.	

	

Resultater:	 Antal	kunder	pr.	uge	 CAC	 Indsigt	

Målsætning:	 25	 20	 	

7.-	12.	juni	 22	 77.37	 Urealistisk	

målsætning	for	CAC.	

Når	næsten	

målsætning	for	

antal	kunder	

13.	juni	-	14.	juli	 21	 119,88	 CAC	udvikler	sig	i	

forkert	retning	→	

kig	på	data	for	at	

finde	mulige	

årsager.	

	

Det	er	positivt	at	vi	fastholder	tiltrækningen	af	nye	kunder	efter	indførslen	af	3-ugers	

perioden	samt	ændringen	af	indholdet	af	den	første	pakke	“prøvepakken”	til	kun	at	

indeholde	2	barberblade.	Vi	beregner	vores	break-even	igen	for	at	se	de	økonomiske	

påvirkninger	af	indførslen	af	3-ugers	perioden	samt	den	højere	CAC	for	perioden.	
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Break-even scenario for hver medlemskabstype 
Omkostning	og	omkostningsstruktur.	Ændringer	er	markeret	med	grøn	
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Opsummering: 
Vi	kan	se	på	vores	beregninger	hvordan	tiden	for	break-even	for	en	gennemsnitskunde	

bliver	påvirket	af	både	indførslen	af	3	ugers	perioden	samt	den	stigende	CAC	gennem	

perioden.	Effekterne	af	de	to	dynamikker	udligner	stort	set	hinanden.	Vi	kan	se	at	

break-even	meget	sammenligneligt	med	forrige	periode	først	sker	efter	ca.	9	mdr.	

hvilket	stadig	er	for	lang	tid	i	forhold	til	at	kunne	oppebære	en	sund	vækst	og	ikke	

pådrage	os	for	meget	gæld.	Det	er	derfor	vores	helt	klare	fokus	at	arbejde	med	at	

forbedre	prisen	pr.	kunde.	

	

Vi	opsummerer	på	alt	vores	markedsføring	for	at	finde	pejlemærker	for	hvordan	vi	kan	

forbedre	vores	præstationer.	Vi	indsamler	data	fra	både	google	og	Facebook	omkring	

vores	annoncering	for	at	finde	tendenser	som	kan	give	svar	på	hvad	der	som	har	virket	

godt,	og	hvad	der	har	virket	mindre	godt.	

Data fra Facebooks annonceringsværktøj  

 

 
 
 
Fra	Facebooks	analyseværktøj	kan	vi	se	at	den	største	interesse	for	vores	annoncer	når	

vi	har	annonceret	mod	de	brede	målgrupper	aldersmæssigt	ligger	hos	de	45-54	årige.	

Derefter	har	interessen	været	størst	hos	de	35-44	årige.	I	bunden	rent	interessemæssigt	

ligger	de	unge	18-34	årige	samt	de	ældste	segmenter	55+	årige.	Vi	kan	dog	ikke	alene	på	

baggrund	af	interesse-målingen	fra	Facebook	klarlægge	hvem	der	er	de	mest	oplagte	

segmenter	at	annoncere	overfor.	Det	er	nødvendigt	at	sammenholde	dataene	fra	

Facebook	med	dataene	i	google	analytics	som	tracker	alle	hændelser	i	forhold	til	vores	

salg.	
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Data fra Google analytics (https://www.google.com/analytics/) 

 
 
Ved	at	analysere	alt	vores	trafik	og	konverteringer	i	google	analytics	og	sammenholde	

dem	med	data	fra	vores	annoncering	på	Facebook	kan	vi	efterhånden	danne	et	indtryk	

af	hvilke	segmenter	som	er	mest	oplagt	at	målrette	vores	annoncer	imod.		

	

Der	viser	sig	en	tendens	for	at	mænd	i	alderen	45+	i	særdeleshed	har	en	stor	interesse	

for	vores	annoncer	på	Facebook.	Når	dataene	sammenholdes	med	konverteringsrater	

fra	Google	analytics	ser	vi	faktisk	også	at	denne	målgruppe	af	mænd	har	de	højeste	

konverteringsrater.	Vi	ser	den	højest	målte	konverteringsrate	hos	den	ældste	del	af	

mændene	på	65	+.	Her	ligger	konverteringen	på	7,29	%	hvilket	i	praksis	betyder	at	7	ud	

af	100	personer	i	denne	aldersgruppe	som	besøger	vores	hjemmesider	konverterer	til	

en	ny	abonnent.	Dog	er	der	i	denne	ældste	gruppe	af	mænd	samtidigt	observeret	en	

mindre	interesse	på	Facebook,	hvorfor	det	vil	være	svært	udelukkende	at	fokusere	på	

dette	segment.	Den	noget	lavere	interesse	på	Facebook	hænger	også	sammen	med	at	

antallet	af	mænd	i	dette	segment,	som	dagligt	anvender	Facebook	er	øjensynligt	mindre	

i	forhold	til	de	yngre	segmenter	(DIBS,	2015)	

	

På	baggrund	af	de	indsamlede	data	for	den	sidste	måneds	annoncering,	skifter	vi	fokus	i	

vores	annoncestrategi	til	at	målrette	annoncer	mod	den	ældre	del	af	de	danske	mænd.	
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Da	vi	står	overfor	udfordringen	at	vores	CAC	har	været	konstant	stigende	i	løbet	af	den	

sidste	måned,	føler	vi	at	det	er	nødvendigt	at	bruge	endnu	mere	tid	på	at	forstå	

Facebook.	Vi	investere	derfor	en	masse	tid	og	ressourcer	på	at	producere	bedre	og	mere	

professionelt	indhold,	som	kommer	til	udtryk	i	en	kort	produktvideo	om	vores	produkt	

samt	en	medlemskabsvideo	som	forklarer	om	vores	medlemskaber.	På	denne	måde	kan	

forbrugeren	få	et	bedre	indtryk	af	den	vare	som	de	køber	og	forhåbentligt	få	endnu	flere	

af	de	mænd	som	eksponeres	for	vores	annoncer	til	at	stoppe	op,	kigge	på	videoen,	

klikke	sig	ind	på	vores	hjemmeside	og	vælge	at	prøve	vores	koncept	og	produkt	af.	Vi	er	

fokuserede	på	at	få	produceret	disse	videoer	idet	vi	gennem	sparring	med	andre	

erhvervsdrivende	samt	egne	observationer	på	Facebook	erkender	at	annonceformater	

som	indeholder	video	favoriseres	af	Facebooks	sprednings	algoritme.	

	

Hypotese:	

Vi	har	en	helt	klar	hypotese	om,	at	vi	ved	at	producere	bedre	markedsføringsmateriale	

og	målrette	vores	annoncering	imod	de	varmeste	alderssegmenter	ud	fra	vores	

observationer,	kan	opnå	en	forøgelse	i	antallet	af	nye	kunder	pr.	måned	samt	nedbringe	

vores	CAC.		

Test af Video markedsføring 15. juli- 31. juli   
Vi	tester	i	denne	periode	vores	hypotese	ved	at	lancere	vores	nye	produktvideo	plus	

medlemskabsvideo,	samt	oprette	annoncer	målrettede	mænd	i	alderen	35+	iterativt	i	

forskellige	varianter.	Vi	opdeler	vores	budgettering	således	at	der	tildeles	flere	

annoncekroner	til	de	varmeste	segmenter.	Samtidig	tester	vi	en	masse	mindre	

hypoteser	som	har	vækket	vores	nysgerrighed	ved	at	gå	på	opdagelse	i	Google	analytics.	

Vi	tester	blandt	andet	annoncering	på	forskellige	enheder	målrettet	aldersgrupper	da	

der	tilsyneladende	er	stor	forskel	på	fra	hvilke	enheder	konverteringerne	sker	

afhængigt	at	alderssegmentet.	Derudover	tester	vi	annoncering	i	specifikke	tidslommer,	

da	vores	dataindsamling	peger	i	retning	af	at	visse	tidspunkter	på	dagen	skaber	de	fleste	

konverteringer.		

 
 
 
 
 



             65 

Eksempler på annoncer fra Facebook  
 

 
	 	 Produktvideo	 	 	 			Medlemskabsvideo	

 
Produktvideoen	har	til	formål	at	showcase	vores	produkt	på	den	bedst	mulige	måde,	så	

personer	der	er	mere	skeptiske	overfor	kvaliteten	bedre	kan	se	at	vi	har	et	produkt	af	

høj	kvalitet	selvom	vi	sælger	det	meget	billigt.		

	

Medlemskabsvideoen	har	til	formål	både	at	vise	produktet	men	med	fokus	på	fordelene	

ved	at	få	barberblade	på	abonnement.	Den	viser	vores	lave	prissætning	på	efterfølgende	

barberblade	og	fremhæver	vores	værdiskabelse	om	automatisk	levering	som	altid	er	i	

postkassen.	

	

Efter	lanceringen	af	vores	nye	målrettede	videoannoncer	ser	vi	en	markant	stigning	i	

interessen	fra	Facebook	og	antallet	af	nye	kunder	vi	tiltrækker.	

Resultater fra Facebook annoncering: 
Vi	anskaffer	nu	129	nye	kunder	på	kun	15	dage	hvilket	er	markant	forbedring	i	forhold	

til	hvad	vi	tidligere	har	kunnet	præstere.	CAC	starter	ud	lidt	højt	i	perioden	men	sænkes	

fra	111	og	155	kr.	i	første	2	uger	af	juli	til:	88	og	90	kr.	i	de	sidste	2	uger.	Via	vores	

iterationer	af	annoncering	er	vi	i	stand	til	at	holde	CAC	nedadgående	og	de	sidste	3	dage	

i	juli	er	CAC’en	enkelte	dage	helt	nede	på	69	kr.		
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At	vi	er	blevet	i	stand	til	at	tiltrække	flere	kunder	får	os	til	at	tænke	på	de	økonomiske	

effekter	ved	ændringen	i	konceptet	og	forretningsmodellen.	Vi	begynder	at	kigge	på	

fordelingen	af	hvilke	medlemskaber	kunderne	vælger,	eftersom	vi	nu	begynder	at	få	en	

del	nye	kunder	ind	for	derefter	beregne	hvordan	det	påvirker	tiden	for	break-even.		

 

 
 

Fordeling af medlemmer på medlemskaber 
Da	vi	ser	at	alt	for	mange	af	vores	medlemmer	vælger	et	de	to	medlemskaber	med	de	

laveste	leverings-intervaller	beregner	vi	break-even	for	at	måle	hvor	stor	en	påvirkning	

af	break-even	det	rent	faktisk	medfører.	

	

Resultaterne	viser	at	break-even	forlænges	med	2	måneder	da	vi	beregner	med	den	

reelle	fordeling	imellem	medlemskaberne.	Vi	antog	i	starten	ud	fra	markedsdata	

omkring	mænds	behov	og	indkøbsvaner		(Euromonitor,	2013).	at	fordelingen	ville	være	

utrolig	ligelig	fordelt	mellem	vores	tre	medlemskabstyper.	Se	bilag	1	for	break-even	

analyse.		
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At	vi	nu	bliver	klar	over	den	skæve	fordeling	vores	kunder	vælger	af	medlemskaber	får	

os	til	at	reflektere	over	hvordan	vi	kan	styre	eller	motivere	nye	kunder	til	at	vælge	et	

mere	lukrativt	medlemskab.	Vi	har	med	i	vores	overvejelser	at	kunderne	selvfølgelig	

skal	vurdere	sit	eget	behov	således	at	de	vælger	det	medlemskab	med	den	

leveringsfrekvens	som	med	størst	sandsynlighed	passer	til	deres	behov.	Dog	siger	vores	

mavefornemmelse	også	at	mange	danske	mænd	som	har	brugt	Gillette	i	meget	lang	tid	

formentlig	strækker	brugen	af	hvert	enkelt	blad	til	det	maksimale,	grundet	den	meget	

høje	pris	på	Gillettes	barberblade.	Vi	ønsker	derfor	samtidigt	at	motivere	til	at	skifte	

sine	barberblade	oftere,	da	undersøgelser	viser	at	det	er	meget	uhygiejnisk	at	bruge	et	

barberblad	for	længe,	da	der	samles	døde	hudceller,	snavs,	skægstubbe,	silikone	rester	

og	andre	efterladenskaber	mellem	barberbladene.	Det	gør	ikke	kun	barberingen	mere	

besværlig	og	tidskrævende,	når	bladene	er	dækket	af	skidt,	men	det	øger	også	risikoen	

for	at	få	rifter,	røde	knopper	og	irriteret	hud,	da	man	i	praksis	kører	skidt	direkte	rundt	i	

ansigtet.		
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Mavefornemmelse:	vi	skal	motivere	til	at	vælge	hyppigere	medlemskab. 

Hypotese:	Hvis	vi	laver	prisdifferentieret	medlemskaber	vil	flere	vælge	hyppigere	

levering.		

	

Prisdifferentieringen	bunder	også	i	en	tanke	om	mængderabat.	Således	forstået	at	

medlemmer	som	barberer	sig	meget	og	derfor	har	det	hyppigste	leveringsinterval	får	en	

lavere	marginalpris	pr.	barberblad.	

	

Planlægger	ændring	i	BM:		

• Medlemskab	1:	Levering	af	4	barberblade	hver	måned	69	kr.	

• Medlemskab	2:	Levering	af	4	barberblade	hver	anden	måned	79	kr.	

• Medlemskab	3:	Levering	af	4	barberblade	hver	tredje	måned	89	kr.	

	

Vi	anslår	to	dynamikker	som	får	betydning	for	break-even	ved	vores	prisændringer:	

1. Højere	pris	for	medlemskaber	med	lavere	intervaller.	

o Medfører	højere	profitmargin	da	omkostning	pr.	forsendelse	er	den	

samme	→	kortere	break-even.	

2. Motivation	til	at	vælge	et	medlemskab	med	hyppigere	leveringsfrekvens	pga.	den	

lavere	pris	pr.	forsendelse.	

o Medfører	at	flere	vælger	et	medlemskab	med	hyppigere	levering	→	

kortere	break-even.	

 
Refleksioner:	Prisændringerne	vil	ikke	medføre	færre	salg,	da	vores	nye	priser	på	

medlemskab	2	og	3	stadig	er	minimum	50	%	billigere	end	Gillettes	lignende	produkter.	
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Plan C - Prisdifferentiering 31. juli - 4. september 
Vi	gennemfører	de	planlagte	ændringer	i	forretningsmodellen	således	at	vi	nu	tilbyder	3	

medlemskaber	med	forskellige	priser:	

 

 

	

Vi	fortsætter	vores	videomarkedsføring	og	begynder	at	skrue	markant	op	for	vores	

markedsføringsbudget	på	annoncer	som	præstere	en	gennemsnitlig	lav	CAC.	Vi	tester	

hermed	om	vores	annonceringsmekanismer	og	segmentering	kan	bære	at	blive	skaleret	

op.	
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Vi	begynder	nu	at	kunne	tiltrække	en	helt	anden	mængde	nye	kunder.	

Udviklingen	i	vores	optimering	af	markedsføringsmateriale	samt	segmentering	bærer	

frugt	og	vi	begynder	at	få	bedre	fat	i	markedet.	Det	viser	sig	at	vi	kan	holde	CAC	på	et	

nogenlunde	fast	lavt	niveau	og	købe	væsentligt	flere	nye	kunder	end	vi	tidligere	har	set.	

Forbedring fra juli til august måned 
 
 Budget Antal kunder CAC 

Juli	 16.300	 171	 95	kr.	

August	 40.200		 687	 59	kr.	

Forbedring:	 +	146	%	 +	301	%	 +	38	%	

 
 
Efter	ændringen	holdt	vi	løbende	øje	med	fordelingen	af	medlemskabstyper	som	nye	

kunder	valgte	at	tilmelde	sig.	Det	viste	sig	at	vores	hypoteser	havde	hold	i	sig	og	vi	

begyndte	at	få	en	bedre	fordeling	mellem	medlemskabstyperne.	
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Tiltagene	medførte	følgende	udvikling	i	fordelingen	af	medlemskaberne:	

• Medlemskab	1:	Forbedring	på	8,38	procentpoint	=	stigning	på	51%	

• Medlemskab	2:	Forbedring	på	5,94	procentpoint	=	stigning	på	15%	

• Medlemskab	3:	Forbedring	på	-14,31	procentpoint	=	fald	på	32%		

 
For	at	forstå	hvordan	forbedringerne	på	fordelingen	præcist	påvirker	tiden	for	break-

even	for	en	gennemsnitskunde,	analyserer	vi	igen	tallene	i	vores	break-even	model.	

Se	bilag	2	for	break-even	analysen	-	CAC	fastholdes	på	120	for	at	vise	forbedringen	

relateret	til	prisdifferentieringen	uden	påvirkning	af	CAC	sænkes.	

	

Efter	at	have	verificeret	de	positive	effekter	for	tiden	for	break-even	ved	at	indføre	

prisdifferentiering	beregner	vi	den	reelle	nye	break-even	på	baggrund	af	den	

indsamlede	data	fra	August	måned	og	den	lavere	CAC	vi	har	kunnet	opnå.	
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Opsummering 
At	vi	nu	har	fået	vores	CAC	helt	ned	på	60	kr.	i	gennemsnit	og	samtidigt	ser	en	mere	

lukrativ	fordeling	imellem	medlemskaberne	opnår	vi	break-even	pr.	gennemsnitlig	

kunde	allerede	efter	4	måneder	og	3	uger.	En	forbedring	på	mere	end	5	måneder	i	

forhold	til	den	forrige	periode.		

Vi	begynder	at	få	en	del	support	henvendelser	omkring	modtagelse	af	prøvepakken	da	

vi	afsender	den	som	brevpost	og	leveringstiden	derfor	er	4-6	hverdage.	Vi	oplever	en	

generel	bekymring	hos	kunderne,	som	i	nogle	tilfælde	også	virker	skeptiske	i	forhold	til	

ikke	at	have	modtaget	deres	pakke	endnu.	Kunderne	kan	være	bekymrede	for	om	det	

hele	er	snyd	og	at	de	aldrig	vil	modtage	det	bestilte.	Derfor	påtænker	vi	at	ændre	vores	

løsning	således	at	vi	kan	sælge	prøvepakkerne	med	hurtig	levering	uden	at	ændre	på	

barrieren	for	at	prøve	vores	koncept	af	for	nye	kunder.	
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For	at	kunne	tilbyde	hurtig	levering	vil	vores	omkostninger	pr.	prøvepakke	stige.	Derfor	

reflektere	vi	over	vores	prissætning	på	prøvepakken.	For	at	kunne	tilbyde	hurtig	

levering	uden	selv	at	skulle	dække	den	forøgede	omkostning,	er	vi	nødt	til	at	hæve	

prisen	på	prøvepakken	fra	16	kr.	til	39	kr.		

	

Hypotese		

En	ændring	i	prisen	på	prøvepakken	vil	ikke	skabe	større	barriere	for	at	nye	kunder	vil	

prøve	vores	produkt	og	koncept.	Fordi	39	kr.	stadig	er	et	meget	lavt	og	et	ubetydeligt	

beløb,	tror	vi	ikke	at	det	vil	medføre	lavere	interesse	og	dermed	højere	CAC	fra	vores	

annoncering	på	Facebook.		

	

Prisændring	fra	16	til	39	kr.	på	prøvepakken	

Udfordringer:	Vil	det	betyde	at	omkostningen	pr.	kunde	vil	stige?	

Fordele:	Hurtigere	levering	vil	give	en	bedre	kundeoplevelse,	uden	at	medføre	større	

omkostning.	

	

Ændring	i	prøvepakke-perioden	fra	3	til	2	uger	

Udfordringer:	Vil	det	have	en	negativ	påvirkning	på	efterspørgslen	af	produktet?		

Fordele:	Hurtigere	break-even	pr.		kunde,	da	vi	får	betaling	ind	en	uge	tidligere.	

Test af Hurtig levering og 2 ugers prøveperiode 5. - 19. Sept.  
Vi	kunne	efter	at	have	kørt	en	periode	med	hurtig	levering	konkludere	at	tiltagene	ikke	

ændrede	på	omkostningen	pr.	købte	kunde	-	CAC.	Det	kunne	vi	konstatere	efter	at	have	

opsamlet	data	fra	Facebook	og	Google	analytics.		

	

Resultater:	

Der	blev	valgt	at	kigge	på	14-dages	perioder	for	at	sammenligne	antallet	af	købte	

kunder	i	16	kr.	perioden	med	39	kr.	perioden.		

	
22.	august	til	4.	september	

	
Facebook	-	annonceadministrator	
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5.	september	til	19.	september		

	
Facebook	-	annonceadministrator	
	
CAC	er	steget	med	8	kr.		men	samtidigt	er	der	også	tiltrukket	183	flere	kunde	i	den	

sidste	periode,	hvor	prøvepakken	kostede	39	kr.	Der	vil	være	et	optimum	ift.	hvor	

mange	kunder	man	kan	købe	dagligt	via	Facebook	til	den	billigst	mulige	pris,	som	kan	

være	forklaringen	på	dette.	Denne	højere	tilvækst	af	nye	kunder	kan	være	med	til	at	

forklare	stigningen	på	8	kr.		Det	kan	i	virkeligheden	skyldes	mange	forskellige	ting	at	vi	

ser	en	lille	stigning.	CAC	har	generelt	været	svingende	og	der	er	mange	parametre	som	

spiller	ind	og	påvirker	denne	måleenhed.		

	

Google	analytics	viste	endvidere	at	der	ikke	var	nogen	markant	ændring	i	

konverteringsraten	mellem	de	to	perioder,	hvilket	peger	på	at	prisen	på	39	kr.	ikke	i	

særlig	grad	påvirker	købevilligheden	hos	nye	besøgende	på	vores	hjemmeside.	Det	

vigtigste	at	bide	mærke	i	er	der	ikke	er	sket	en	pludselig	markant	negativ	forandring	i	

vores	resultater	efter	ændringen	af	konceptet	og	prisen.	Vi	oplever	i	perioden	markant	

færre	support	henvendelser	omkring	leveringen	af	prøvepakken,	hvilket	indirekte	

medfører	en	besparelse	da	vi	frigører	tid	og	har	en	mere	automatiseret	service	som	ikke	

giver	anledning	til	bekymring	hos	nye	kunder.	

	

Dermed	fortsætter	vi	med	at	sælge	prøvepakken	til	39	kr.	og	have	en	

prøvepakkeperiode	på	2	uger,	da	det	giver	en	bedre	kundeoplevelse	samt	en	kortere	tid	

for	break-even.	
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Plan D - Hurtig levering og 2 ugers prøveperiode 	

Ændringer i markedsføringen 
Følgende	afsnit	vil	beskrive	hvordan	strategien	for	markedsføringen	for	Barberskabet	

fra	den	ene	dag	til	den	anden	har	ændret	sig.	Markedsføringen	fra	de	forrige	perioder	

har	været	præget	af	meget	korte	og	direkte	budskaber,	som	alle	bar	præg	af	at	være	

salgsannoncer,	som	tidligere	billeder	af	annoncer	i	opgaven	viser.		

Facebook Post: 27 nye medlemmer 
D.	14.	august	2016	valgte	vi	at	lægge	et	anderledes	billede	op	på	vores	facebookside	som	

viste	en	masse	færdigpakkede	prøvepakker	til	nye	kunder.	Billedet	havde	en	længere	

tekst	som	beskrev	vores	taknemmelighed	over	at	vi	netop	denne	weekend	havde	fået	

ekstraordinært	mange	nye	medlemmer.		

 
	

	
	

Efter	at	opslaget	blev	lagt	op	på	Facebook-siden	blev	den	samtidigt	også	opsat	som	en	

betalt	annonce	for	at	se	effekterne	af	dette.		
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1.	Dags	annoncering	

	
Data	fra	Facebook	15.	august	-	Post	27	medlemmer	

	

Resultatet	dagen	efter	om	mandagen	kl:23:59	viste	at	annoncen	havde	givet	49	kunder	

på	én	dag	til	en	gennemsnitlig	CAC	på	kun	23,71	kr.		Vores	CTR	steg	til	2,18	%	hvilket	

var	historisk	høj	på	denne	post,	sammenlignet	med	tidligere	perioder.	Derudover	havde	

vi	konverteret	næsten	16	%	af	alle	klik	på	annoncerne	til	salg:	49	køb/319	klik	=	15,36	

%.	Salgene	fortsatte	med	at	vælte	ind	den	følgende	uge.		
	
1.	Uges	annoncering	

	

	
Data	fra	Facebook	15.	-	22.	august	-	Post	27	medlemmer	
	
Det	var	tydeligt	at	se	hvordan	CAC	udviklede	sig	i	løbet	af	dagene,	fra	første	dag	at	koste	

23,71	kr.	pr.	kunde	til	at	koste	85,47	kr.	i	gennemsnit	efter	at	have	købt	194	nye	kunder	

på	kun	7	dage.		

	

Indsigt	

• Vi	kan	få	4	til	5	gange	så	mange	kunder	ind	pr.	dag	

• Den	gennemsnitlige	pris	pr.	kunde	er	faldet	til	under	det	halve	ift.	sidste	periode		

• Vi	får	meget	mere	interaktion	i	form	af	kommentarer,	likes	og	delinger	end	set	

fra	tidligere	annoncer.	

• Brug	af	Facebooks	annoncerings	værktøj.	Vi	lægger	først	annoncen	op	som	

opslag	på	vores	væg	for	derefter	at	få	gratis	likes	og	interaktion	fra	folk	som	har	

liket	vores	side	-	for	derefter	at	annoncere	den	ud	til	en	bredere	målgrupper.		

 
Mavefornemmelse	

• Lad	os	prøve	at	fortsætte	med	at	bruge	samme	annonce	for	at	se,	hvor	mange	

kunde	man	kan	købe	med	den.		

• Vi	skyder	den	ud	til	flere	målgrupper	for	at	få	endnu	flere	salg.			



             77 

Inden	vi	fortsatte	forløbet	ville	vi	være	opmærksomme	på	at	omkostningen	pr.	købte	

kunde	ikke	måtte	blive	ved	med	at	stige.		

	

Vi	gjorde	igen	status	efter	at	annoncen	havde	været	online	i	en	måned.	Vi	havde	opnået	

en	CAC	på	67,94	kr.	og	det	totale	antal	nye	kunder	var	hele	417	med	en	total	omkostning	

på	28.332	kr.	Konverteringsraten	for	perioden	kunne	aflæses	til	(417	køb/	3894	klik)	*	

100	=	10,71	%.	Den	gennemsnitlige	omkostning	pr.	kunde	var	dermed	faldet	med	ca.	18	

kr.	sammenlignet	med	første	uge.	

	

1.	Måneds	annoncering	

	
Data	fra	Facebook	15	august	15	september	-	Post	27	medlemmer	
	

Opsummering	

Omkostningen	pr.	kunde	var	ikke	steget,	men	derimod	faldet	ift.	første	uge	

Vi	kunne	købe	kunder	i	en	volumen	som	ikke	var	set	før	ved	at	brede	annoncen	ud	til	

flere	målgrupper.	

Vi	kunne	skabe	interaktion	som	aldrig	før.	Kunder	skrev	kommentarer	på	vores	

annoncer	om	hvor	glade	de	var	for	vores	produkt.		

Kommentarerne	fra	eksisterende	kunder	gav	annoncen	styrker	i	form	af	social	accept	

fra	andre	kunder.	Vi	får	en	god	fornemmelse	for	at	denne	faktor	har	en	markant	

indvirkning	på	interessen	fra	andre	nye	kunder,	da	det	giver	et	kvalitetsstempel	at	

andre	udtrykker	sin	glæde	og	tilfredshed. 

	

Hvordan	kunne	vi	arbejde	videre	med	alt	den	indsigt?	Tankerne	gik	på	at	finde	ud	af	om	

man	kunne	replikere	succesen	med	27	medlemmer	ved	at	gøre	brug	af	den	indsigt	man	

havde	fået.	Dette	ledte	videre	til	næste	Facebook	post	kaldet;	300	medlemmer,	som	

byggede	på	de	samme	principper,	men	indeholdte	vores	produktvideo	i	stedet	for	et	

billede.		
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Facebook Post: 300 nye medlemmer 
Kunne	vi	genskabe	lignende	resultater	ved	den	næste	post	vi	lavede?	Denne	gang	valgte	

vi	at	bruge	vores	produktvideo	og	kombinere	den	med	noget	tekst	som	også	viste	vores	

taknemmelighed	og	fortalte	hvor	mange	nye	medlemmer	som	havde	tilsluttet	sig.	

Herved	forsøgte	vi	at	skabe	samme	dynamik	som	tidligere,	nemlig	at	få	eksisterende	

kunder	til	at	udtrykke	deres	glæde	og	tilfredshed,	samtidigt	med	at	potentielle	kunder	

kunne	læse	at	der	var	300	som	havde	købt	den	sidste	uge,	hvilket	implicit	også	

kvalitetsstempler	vores	forretning.	Annoncen	blev	målrettet	samme	målgruppe	som	

Facebook	posten	med	27	medlemmer.		

 

	
	

1.	Uges	annoncering	

Efter	at	annoncen	havde	kørt	en	uge	havde	vi	fået	76	nye	kunder	til	en	gennemsnitlig	

CAC	på	70	kroner.	Det	var	her	værd	at	bemærke	at	ift.	til	posten	med	27	medlemmer,	så	

var	den	gennemsnitlige	klikpris	næsten	ca.	2,5	gange	højere.	Derimod	var	omkostningen	

pr.	købte	kunde	stadig	15	kr.	lavere.	Årsagen	til	dette	skyldes	at	vi	med	denne	video	

kunne	konvertere	over	25	%	af	klikkene	til	kunder:	(76	køb/278	klik)	*100	=	27,34%	

konverteringsrate.	Det	virkede	helt	urealistisk	at	vi	med	denne	annonce	kunne	have	en	

så	høj	konvertering,	da	vi	via	sparring	og	rådgivning	fra	andre	erhvervsdrivende	samt	

informationssøgninger	på	nettet	havde	estimeret	at	en	konvertering	på	5%	ville	være	

rigtig	godt.	
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Facebook	annonceadministrator	efter	1	uges	annoncering.		
	
Det	var	nu	interessant	at	se	om	tallene	ville	ændre	sig	når	vi	fortsatte	med	at	annoncere	

med	denne	video	og	tekst	i	en	måned.	

	

1.	Måneds	annoncering	

En	måned	efter	havde	annoncen	bidraget	med	260	nye	kunder	til	en	gennemsnitlig	pris	

på	62,77	kr.		

	

	
Facebook	annonceadministrator	efter	1	måned	annoncering.		

	

Indsigt	

Vi	kunne	genskabe	lignende	resultater,	som	med	annoncen	med	27	medlemmer.		

Videoen	havde	en	lavere	interessere	pga.	lavere	CTR	og	dermed	en	højere	klikpris.		

Købevilligheden	var	meget	højere	blandt	de	interesserede	27,	34	%	konvertering	kontra	

10,71	%	ved	27	medlemmer	annoncen.			

	

Den	samlede	læring	fra	at	køre	forløbene	med	Facebook	annoncerne	27-	og	300	

medlemmer	opsummeres	nedenfor.	

Opsummering  
	
Salgsvarme	målgrupper 

Efter	at	have	fået	erfaring	med	annoncerne	27-	og	300	medlemmer	var	vi	blevet	klogere	

på	hvilke	målgrupper	som	kunne	give	flest	mulige	kunder	ind	til	lavest	mulig	CAC.	Det	

var	samtidigt	også	målgrupper	som	var	så	store,	at	vi	kunne	fortsætte	med	at	annoncere	

i	dem.	
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Strategi	for	eksekvering		

Vi	havde	samtidigt	fundet	en	strategi	til	hurtigt	at	være	ved	tasterne	til	at	svare	kunder	

som	kommenterede	på	vores	annoncer	for	at	vise	vores	høje	serviceniveau	samt	

tilstedeværelse.	Derudover	havde	vi	fundet	ud	af,	at	vi	kunne	kontrollere	hvilke	

kommentarer	som	vil	blive	vist	øverst,	under	annoncen.	Ved	at	like	kunders	positive	

kommentarer	og	give	længere	svar,	kunne	vi	styre	hvilke	kommentarer	der	blev	

placeret	øverst	under	annoncen	og	hermed	med	størst	sandsynlighed	ville	blive	set	af	

nye	potentielle	kunder.	

	

Skabe	interaktion		
Det	viste	sig	at	vores	markedsføringsmetode	som	vi	havde	tillært	ved	både	annoncering	

med	27	medlemmer	og	videoen	med	de	300	medlemmer	kunne	replikeres.	

Gennemgående	for	de	to	annoncer	var	at	vi	kunne	skabe	interaktion	i	form	af	likes,	

delinger	og	især	kommentarer,	hvor	glade	kunder	delte	deres	oplevelse	med	at	være	

kunde	hos	os	-	se	bilag	3	og	4	for	kommentarer.		

Denne	interaktion	kunne	hjælpe	med	overvinde	tvivlere	og	skabe	en	mindre	barriere	ift.	

køb.	 

	

Fremadrettet	arbejde	-	Ultimo	2016	

De	fremadrettet	posts	viste	at	vi	kunne	benytte	os	af	de	tre	ovenstående	elementer:	

målgruppen,	strategi	og	interaktion	til	at	fortsætte	væksten	med	at	købe	flere	og	flere	

nye	kunder.	De	næste	to	lanceringer	af	posts	er	vist	nedenfor,	men	vi	har	afgrænset	os	

fra	at	gennemgå	data	fra	dem,	da	det	vigtigste	fra	dem	er	at	slå	fast	at	

markedsføringsmetoden	også	virkede	i	disse	tilfælde.	 
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Det	ene	billede	skildrer	Jesper	og	jeg	sammen	med	en	masse	prøvepakker,	mens	det	

andet	viser	et	Danmarkskort	over	alle	vores	medlemmer	på	daværende	tidspunkt	(slut	

november	2016),	på	daværende	tidspunkt	havde	vi	rundet	5000	aktive	betalende	

medlemmer.	

	

Nedenfor	er	angivet	væksten	i	antallet	af	kunden	fra	august	hvor	annonceringen	

begyndte	at	tage	fart	til	ultimo	februar	måned	2017,	hvor	antallet	af	aktive	medlemmer	

var	9000.		

	

	 August	 September	 Oktober	 November	 December	 Januar	 Februar	

Antal	

købte	

kunder	

687	 1400	 1410	 2068	 1570	 2727	 1793	



             82 

Perspektivering - metode  
Forud	for	lanceringen	af	barberskabet.dk	havde	vi	begge	en	langt	mere	teoretisk	tilgang	

til	forretningsforståelse	gennem	flere	års	studie	på	CBS.	

	

Gennem	opstartsfasen	og	lanceringen	af	barberskabet.dk	har	vi	ændret	vores	tilgang	til	

forretningsforståelse	markant.	Hvor	vi	tidligere	altid	søgte	svar	i	teorier	og	økonomiske	

modeller	søger	vi	i	dag	vores	viden	gennem	praktiske	erfaringer.		

	

Vi	har	flere	gange	igennem	forløbet	revurderet	vores	tilgang	og	forsøgt	at	finde	teorier	

og	værktøjer	til	at	forklare	og	finde	svar	på	udfordringer	vi	stødte	på.	Det	er	

problematisk	at	anvende	generelle	teorier	på	meget	unikke	og	særlige	situationer,	da	

der	opstår	for	høj	grad	af	kompleksitet,	til	at	modellerne	kan	imødekomme	og	tage	

højde	for	alle	parametre	som	har	betydning	for	udfaldet.	Derudover	at	mennesker	er	en	

kompleks	størrelse	at	forstå	og	kan	kun	først	forstås	ved	erfaring,	som	kommer	ved	at	

teste.	 

 

Ved	at	have	draget	erfaringer	fra	E-business	studiet	har	vi	kunne	danne	grundlag	for	at	

opstille	en	forretningsmodel,	som	kunne	sandsynliggøre,	hvordan	vi	skulle	gribe	

forretningen	an	ved	lancering.	Efterfølgende	har	modellerne	fra	studiet	været	mindre	

anvendelige	
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Perspektivering - pragmatisk skildring  
Der	var	engang	to	unge	studerende	som	håbefulde	for	deres	fremtid	startede	på	CBS	i	

København	med	drømme	om	at	de	her,	kunne	lære	de	egenskaber	som	skulle	til	for	at	

kunne	starte	og	drive	sin	egen	virksomhed.	Uddannelsesvalget	var	faldet	på	Ha.(jur.)	

erhvervsøkonomi	og	erhvervsjura.	Her	troede	begge	unge	drenge	på	at	de	kunne	skabe	

fundamentet	for	at	blive	selvstændige,	da	de	mente	at	økonomi	og	jura	var	grundstene	i	

at	kunne	skabe	en	forretning.	Efter	3	år	med	hovedet	begravet	i	jura-	og	økonomibøger	

stod	de	stadig	på	bar	grund	i	forhold	at	have	tilegnet	sig	viden,	som	gjorde	dem	i	stand	

til	at	starte	en	forretning.	De	besluttede	sig	hver	især	for,	uafhængigt	af	hinanden	at	

skifte	studieretning	til	en	kandidatuddannelse	som	virkede	mere	innovativ	og	praktisk	

funderet.	På	Cand.merc.it	E-business	begyndte	de	to	unge	mennesker	at	udveksle	ideer	

da	de	begge	drømte	om	at	starte	sin	egen	virksomhed.	Uddannelsen	gav	mulighed	for	at	

de	selv	kunne	sammensætte	fag	og	projekter	efter	interesse	og	ønskede	

kompetenceudvikling.	Herigennem	fik	de	to	unge	mennesker	sammen	en	forretningside	

som	de	ville	føre	ud	i	livet.		

	

Gennem	kandidatuddannelsen	havde	de	lært	en	masse	økonomiske	modeller	til	at	

analysere	markeder,	konkurrenter,	brancher	samt	til	at	udvikle	forretningsmodeller.	

De	tænkte	at	de	herigennem	var	godt	klædt	på	til	at	kaste	sig	ud	i	at	etablere	en	

virksomhed	og	forsøge	sig	som	iværksættere.	

	

Mens	de	studerede	arbejdede	de	40-50	timer	ved	siden	af	studierne	på	at	finde	ud	af	

hvordan	deres	forretningsidé	skulle	blive	til	virkelighed	og	om	der	var	belæg	for	at	de	

kunne	indtræde	på	det	ønskede	marked.	De	anvendte	de	teorier	som	de	havde	lært	

gennem	deres	studier	ved	CBS	til	at	sandsynliggøre	at	deres	forretning	kunne	blive	en	

realitet	og	en	succes.	

	

Efter	et	halvt	års	intenst	arbejde	med	markedsanalyser,	opstilling	af	konkurrenter	i	en	

SWOT	model,	anskuelse	af	brancheforhold	samt	udviklingen	af	deres	egen	

forretningsmodel	via	Business	model	canvas	var	de	klar	til	at	begynde	at	opbygge	

virksomheden.	Men	en	ny	række	spørgsmål	begyndte	at	trænge	sig	på;	Hvor	skal	vi	

starte?	Hvordan	finder	vi	en	leverandør?	Hvordan	skal	vi	lave	en	hjemmeside?	
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Overordnet	set	havde	de	en	plan,	men	de	manglede	værktøjer	og	retningslinjer	for	

hvordan	de	skulle	eksekvere	imod	deres	plan	i	praksis?	

	

De	lænede	sig	herfor	igen	op	af	de	teorier	de	kendte,	som	var	mest	praktiske	og	

handlingsorienterede;	”The	lean	startup”	og	”Getting	to	plan	B”.	Her	fandt	de	en	

tankegang	som	gav	mening	at	bruge	for	at	komme	videre.	“Vi	skal	kunne	teste	vores	

antagelser	af	i	praksis	for	at	kunne	be-	eller	afkræfte	om	det	er	den	rigtige	vej	at	gå”		

	

Det	blev	besluttet	ud	fra	teorierne	at	bygge	et	minimums	setup	for	at	kunne	teste	

hypoteser	af	som	skulle	bekræftes	for	at	det	ville	give	mening	at	føre	virksomheden	

videre	og	bruge	flere	penge	på	at	etablere	sig.	

	

I	første	omgang	skulle	de	finde	det	rigtige	produkt	og	den	rigtige	leverandør.	Denne	

proces	fandt	de	ingen	hjælpemidler	til	at	løse	fra	deres	studier	og	måtte	derfor	prøve	sig	

frem	og	drage	deres	egne	erfaringer.	Efter	utallige	e-mailkorrespondancer	med	

forskellige	leverandører	fra	Asien,	var	der	varerprøver	på	vej	til	deres	kollegieværelse	i	

København.	Leverandørerne	skulle	vurderes	i	forhold	til	flere	forskellige	parametre.	For	

at	finde	ud	af	hvilke	parametre	som	var	vigtige	at	få	styr	på,	samt	hvordan	de	skulle	få	

afklaring,	måtte	de	to	stiftere	bruge	deres	sunde	fornuft	og	logiske	tankegang.		

De	stillede	sig	spørgsmål	som:	Kan	leverandøren	producere	nok	vare	til	at	skalere	

forretningen?	Er	leverandøren	troværdig?	Er	der	sikkerhed	for	en	ensartet	kvalitet	i	

produkterne?	og	mange	flere.	

	

For	at	afklare	alle	deres	spørgsmål	måtte	de	følge	deres	mavefornemmelse	og	gennem	

dialog	og	undersøgelse	af	de	udenlandske	leverandører	forsøge	at	skabe	en	forståelse	

og	sikkerhed	for	at	de	havde	fundet	en	god	leverandør	som	de	kunne	indgå	et	langvarigt	

samarbejde	med.	Allerede	her	manglede	de	teoretiske	værktøjer	til	at	hjælpe	dem,	men	

da	de	ikke	havde	kendskab	til	teori	eller	modeller	som	kunne	hjælpe	dem,	var	der	ikke	

andet	for	end	at	kaste	sig	ud	i	det	og	forsøge	sig	frem	på	bedst	mulig	vis.	

	

Efter	en	lang	proces	og	mange	samtaler	på	meget	vanskeligt	forståeligt	engelsk	havde	

stifterne	besluttet	sig	for	et	produkt	og	en	leverandør	som	de	havde	et	godt	indtryk	
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af,	som	kunne	levere	et	produkt	af	tilfredsstillende	kvalitet,	samt	havde	en	tilstrækkelig	

høj	produktionskapacitet.	

	

Næste	udfordring	for	at	de	unge	mennesker	kunne	lancere	deres	forretning,	var	at	de	

manglede	en	hjemmeside	samt	en	betalingsindløser,	så	de	kunne	gøre	deres	produkt	

tilgængeligt	for	potentielle	kunder	og	modtage	betaling	for	deres	produkter.	

	

De	to	stiftere	kiggede	igen	tilbage	på	deres	teoretiske	værktøjer	og	fulgte	tankegangen	

fra	“The	lean	startup”	om	at	de	skulle	bygge	en	MVP	løsning	og	teste	af.	De	kastede	sig	

ud	i	selv	at	bygge	en	MVP	hjemmeside	som	skulle	anvendes	til	at	teste	konceptet	af	i	

praksis.	De	havde	ingen	tekniske	kundskaber	udover	et	enkelt	introduktionsfag	i	

programmering	fra	E-business.	En	simpel	hjemmeside	blev	opbygget	i	et	online	system	

som	hedder	Shopify,	som	har	skabeloner	til	at	opbygge	hjemmesider	således	at	de	ikke	

skal	bygges	helt	fra	bunden.	Dertil	fandt	de	en	softwareløsning	som	kunne	administrere	

abonnementer	på	en	simpel	måde,	der	ikke	krævede	at	man	selv	var	udlært	i	

programmering.	De	havde	nu	et	minimums	setup	til	at	kunne	betjene	de	første	kunder	

og	få	testet	deres	forretningsidé	af.	

	

De	havde	allerede	i	deres	BMC	besluttet	sig	for	at	de	ville	bruge	Facebook	til	at	drive	

trafik	ind	på	deres	hjemmeside.	Dog	havde	de	ingen	erfaring	med	at	bruge	Facebook	

professionelt	og	måtte	derfor	gå	på	opdagelse	i	deres	annonceringsværktøj	og	forsøge	at	

finde	ud	af	hvordan	det	virkede.		

	

De	eksekverede	imod	deres	plan,	men	havde	ikke	succes	med	at	anskaffe	kunder	i	det	

omfang	de	havde	projekteret	og	anskaffelsesprisen	for	de	kunder	de	fik	tiltrukket	var	

langt	højere	end	estimeret.	De	to	stiftere	fulgte	tankegangen	og	dynamikkerne	i	teorien	

“Getting	to	plan	B”	hvor	de	testede	nogle	kritiske	hypoteser	af	i	starten.	De	kunne	ikke	

bekræfte	deres	hypoteser	og	måtte	derfor	på	baggrund	af	den	sparsomme	data	de	

havde	opbygget	ved	at	annoncere	forsøge	at	anskue	hvad	årsagerne	til	at	deres	plan	

ikke	virkede	kunne	være.	Der	var	ikke	noget	i	teorierne	som	kunne	forklare	årsagerne	

til	at	deres	plan	ikke	virkede,	eller	hjælpe	dem	til	hvad	de	skulle	gøre	for	at	komme	

videre.	
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Deres	mavefornemmelser,	sammenholdt	med	den	sparsomme	data	de	havde	indsamlet	

ved	at	annoncere,	pegede	på	at	den	mest	sandsynlige	årsag	var	at	de	ikke	havde	valgt	

det	rette	segment	i	deres	BMC	og	at	interessen	for	deres	annoncer	og	koncept	derfor	var	

alt	for	lav.	De	begyndte	derfor	at	eksperimentere	med	andre	forskellige	segmenter	som	

de	mente	havde	et	erkendt	barberingsbehov.	Det	viste	sig	også	her	at	interessen	for	

deres	annoncer	og	koncept	var	alt	for	lav	til	at	de	kunne	komme	i	nærheden	af	deres	

målsætninger	og	projektioner.		

	

Da	det	ikke	virkede	at	eksperimentere	med	segmenteringen	alene,	gik	de	to	stiftere	i	

tænkeboksen	og	forsøgte	at	ræsonnere	sig	frem	til	andre	mulige	forklaringer	ud	fra	de	

data	de	havde,	samt	ved	at	lave	logiske	slutninger.	Annonceringen	kørte	herefter	videre	

i	adskillige	forskellige	iterationer,	samtidigt	med	at	der	blev	eksperimenteret	med	

hjemmesidens	udseende	og	indhold.		

Det	var	en	frustrerende	periode	på	4	måneder,	fyldt	med	testfaser	som	ikke	gav	de	

resultater	som	stifterne	havde	ønsket	og	håbet	på.	

	

De	to	stiftere	følte	sig	sikre	på	at	deres	koncept	ville	virke,	men	at	de	bare	ikke	havde	

fundet	den	rigtige	metode	til	at	tiltrække	kunderne	på.	Selvom	de	havde	brugt	alle	deres	

vågne	timer	og	rigtig	mange	af	deres	penge	på	at	teste	deres	forretningsidé	uden	

bekræftende	resultater	slog	det	dem	ikke	ud,	men	de	tænkte	at	de	var	nødt	til	at	gøre	

noget	helt	anderledes.	Spørgsmålet	var	bare,	hvad?	

	

Fra	starten	af	havde	forretningsideen	været	bundet	op	på	at	barberblade	igennem	årene	

var	blevet	pumpet	op	i	pris	til	i	dag	at	være	meget	dyre.	Derfor	var	prissætningen	også	

fra	starten	af,	sat	så	lavt	som	muligt	for	at	gøre	konceptet	ekstra	attraktivt	i	forhold	til	at	

købe	barberblade	andre	steder.	Dog	tænkte	de	to	stiftere	at	der	stadig	var	en	barriere	

ved	at	forlange	69	kr.	for	den	første	pakke.	Selvom	det	var	under	halv	pris	af	hvad	andet	

barberingsgrej	i	samme	kvalitet	kostede,	så	var	der	flere	barriereskabende	elementer	

som	kunne	have	stor	betydning.	Virksomheden	var	helt	ny	og	ukendt	for	alle	som	så	

deres	annoncer,	der	var	derfor	ingen	kvalitetsstempling	af	hverken	deres	produkt	eller	

virksomheden	som	helhed.	Desuden	skulle	nye	kunder	tilmelde	sig	et	abonnement	for	at	

prøve	produktet	hvilket	også	kunne	afholde	folk	fra	at	købe.		
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De	to	stiftere	havde	derfor	en	stærk	mavefornemmelse	for	at	de	skulle	forsøge	sig	med	

at	tilbyde	en	gratis	prøvepakke	og	kun	kræve	betaling	for	leveringen.	De	mente	at	deres	

kvalitet	stod	stærkt	i	forhold	til	de	store	etablerede	mærker,	hvorfor	de	troede	på	at	en	

stor	procentdel	af	dem	som	ville	vælge	at	prøve	gratis,	også	efterfølgende	ville	kunne	se	

værdi	i	at	abonnere	på	barberbladene.	

	

Allerede	i	den	første	uges	annoncering	med	den	gratis	prøvepakke	kunne	de	se	en	helt	

anden	interesse	for	deres	koncept.	Det	virkede!	og	der	kom	kunder	ind	i	butikken.		

På	dette	tidspunkt	havde	de	to	stiftere	testede	så	mange	forskellige	ting	af	på	baggrund	

af	mavefornemmelser	og	hypoteser	at	de	havde	bevæget	sig	længere	og	længere	væk	fra	

alle	de	teoretiske	modeller	de	var	startet	ud	med	at	bruge	til	at	opbygge	deres	koncept.	

	

De	erfarede	at	i	praksis	fungerer	alting	ikke	så	firkantet	og	stringent	som	man	ønsker	

det	i	økonomiske	modeller.	Verden	er	kompleks,	mennesker	er	komplekse,	og	

menneskers	adfærd	er	i	endnu	mere	kompleks.	De	stillede	sig	selv	spørgsmålet;	

hvordan	skal	vi	navigere	gennem	alle	disse	kompleksiteter?	Der	opstod	hele	tiden	nye	

spørgsmål	og	fornemmelser	som	de	følte	var	nødvendige	at	teste	af,	da	de	ikke	via	teori	

og	økonomiske	modeller	kunne	skabe	mening,	forståelse	og	retning	for	hvor	de	skulle	

bevæge	sig	hen.	

	

Den	næste	fase	de	bevægede	sig	ind	bestod	dog	alligevel	af	nogle	økonomiske	modeller.	

De	var	nødt	til	at	måle	på	hvor	lang	tid	det	ville	tage	at	få	dækket	omkostningerne	ved	at	

købe	en	kunde	og	dermed	hvornår	en	kunde	ville	blive	profitabel.	Efter	at	have	beregnet	

tiden	for	break-even	for	en	gennemsnitlig	kunde,	opdagede	de	at	deres	ændring	til	at	

tilbyde	en	gratis	prøvepakke	medførte	at	tiden	før	break-even	blev	markant	forlænget.		

	

På	baggrund	af	den	indsigt	og	erfaring	de	havde	fået	om	deres	kunders	adfærd,	fik	de	

tilpasset	deres	forretningsmodel	så	de	stadig	kunne	tilbyde	en	meget	billig	prøvepakke,	

uden	at	tiden	for	break-even	blev	længere	end	ønsket.	De	havde	hermed	innoveret	på	

deres	forretningsmodel	således	at	den	blev	bæredygtig	og	attraktiv	i	markedet.	

	

De	to	stiftere	havde	nu	indset	at	den	virkelige	verden	man	træder	ud	i	så	snart	man	

lancere	sin	forretning	er	langt	mere	kompleks	og	udfordrende	at	navigere	i	end	hvad	
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der	kunne	skitseres	ved	brug	af	forskellige	teoretiske	modeller.	De	teorier	og	værktøjer	

som	stifterne	havde	anvendt	forud	for	lancering,	var	gode	til	at	danne	overblik	og	

anskue	hvorvidt	de	basale	parametre	som	skulle	være	opfyldt	for	at	have	fundet	en	

interessant	business	case	var	til	stede.	Dog	fandt	de	dem	ikke	anvendelige	i	den	senere	

proces	når	først	virksomheden	var	gået	i	markedet.	Nogle	af	teorierne,	især	de	nyeste	og	

mere	pragmatisk	funderede	teorier	fra	hhv.	Ries	og	Mullins	&	Komisar	var	anvendelige	

efter	selve	lanceringen.		

	

Det	var	i	virkeligheden	tankegangen	fra	“The	lean	startup”	og	“Getting	to	plan	B”	som	

stifterne	arbejdede	videre	med.	Erfaringsbaseret	læring	på	baggrund	af	hypoteser	og	

eksperimentering.	Det	handlede	om	det	unikke	versus	det	generelle.	Teorier	og	

modeller	forsøger	at	forklare	en	kompleks	virkelighed	og	finde	generelle	løsninger	som	

skal	kunne	passe	på	mange	forskellige	unikke	situationer.	Dette	er	meget	svært	da	

virkeligheden	nærmest	er	uendeligt	kompleks.	Stifterne	drog	samme	erfaring	fra	

sparring	med	andre	erhvervsdrivende	fra	forskellige	brancher	som	alle	beskæftiger	sig	

med	online	salg.	Det	der	virkede	for	dem,	virkede	nødvendigvis	ikke	for	os,	og	eller	

andre	erhvervsdrivende.	Iværksættere	er	nødt	til	at	finde	deres	egen	vej	i	sidste	ende,	

tro	på	deres	mavefornemmelse	og	være	villige	til	at	arbejde	hårdt	og	

eksperimenterende.		

	

Læringspunkter	for	andre	med	entreprenelle	ønsker	

• Vær	ikke	bange	for	at	fejle,	alle	som	får	succes	har	fejlet	for	at	opnå	succesen	

• Stol	på	din	intuition	og	mavefornemmelse	og	skab	konkrete	testforløb	hvor	du	

får	be-	eller	afkræftelse.	

• Brug	teori	når	det	giver	mening!	Det	er	ikke	altid	det	bedste	at	følge	teorien	da	

ikke	alle	kompleksiteter	kan	skildres.	

• Reflekter	over	alle	elementer	som	kan	påvirke	din	forretning.	Teorier	kan	skabe	

blinde	spots	som	du	tror	du	har	verificeret	er	korrekt	og	derfor	ikke	får	lavet	de	

nødvendige	tests!	

 
 
 
 
	 	



             89 

Konklusion 
Skildringen	af	udviklingen	i	vores	forretningsmodel	fra	Plan	A,	B,	C	og	D	har	vist,	

hvordan	barberskabet.dk	løbende	har	truffet	beslutninger	på	baggrund	af	en	

kombination	af	mavefornemmelser,	data	og	erfaring.	

	

Plan	A,	så	ikke	ud	til	at	lykkes	da	der	på	en	4	måneder	lang	periode	kun	kom	24	kunder	

end	i	forretningen	mod	en	forventning	på	400.	Derudover	kostede	en	gennemsnitlig	

kunde	næste	8	gange	så	meget	som	vi	havde	projektet	og	vores	kernesegment	kunne	vi	

ikke	fastlægge.	En	testfase	blev	igangsat	i	form	af	en	prisnedsættelse,	som	var	med	til	at	

fjerne	barriereren,	så	flere	kunne	prøve	produktet	af,	da	vores	erfaring	fra	4	måneders	

perioden	viste,	at	når	folk	først	havde	prøvet	vores	produkt,	så	blev	de	på	

abonnementet.	Testforløbet	så	ud	til	at	sætte	skub	i	forretningen,	så	prøvepakken	blev	

fastholdt.	

	

Plan	B	blev	igangsat,	som	indeholdte	prøvepakken	til	de	16	kr.	samt	en	prøvepakke-

periode	på	3	uger.	Efter	at	have	kørt	forløbet	i	en	måneds	tid	stod	det	klart,	at	break-

even	med	denne	forretningsmodel	første	skete	efter	mere	end	9	måneder.	Der	blev	

igangsat	et	nyt	testfase,	hvor	vi	havde	en	hypotese	om,	at	ved	at	producere	bedre	

markedsføringsmateriale	og	målrette	det	mod	de	varmeste	alderssegmenter,	kunnen	vi	

forøge	antallet	af	kunder	samt	nedbringe	vores	CAC	og	dermed	det	break-even	pr.	

kunde.	Testfasen	viste	sig	at	nedbringe	CAC’en	med	30	%	sammenlignet	med	perioden	

fra	Plan	A.	Da	vi	blevet	i	stand	til	at	tiltrække	flere	kunder	får	os	til	at	tænke	på	de	

økonomiske	effekter	ved	ændringen	i	konceptet	og	forretningsmodellen.	Vi	begyndte	at	

kigge	på	fordelingen	af	hvilke	medlemskaber	kunderne	vælger,	eftersom	vi	fik	en	del	

flere	nye	kunder	ind,	for	derefter	beregne	hvordan	det	påvirker	tiden	for	break-even.	Vi	

indledte	herefter	en	ny	testfase	med	en	tanke	om	en	prisdifferentiering	i	medlemskaber,	

så	jo	hyppigere	leveringsfrekvens	desto	lavere	marginalpris	pr.	barberblad.	Testfasen	

viste	sig	ikke	at	have	nogle	negative	effekter	på	antallet	af	købte	kunder	og	CAC’en,	som	

ledte	til	en	udvikling	af	den	nye	forretningsmodel.	
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Plan	C	viste	sig	ved	at	have	mange	store	positive	påvirkninger	på	forretningsmodellen,	

ved	at	indføre	prisdifferentieringen	i	medlemskaberne	kombineret	med	den	øgede	

forståelse	af	målgrupper.	CAC	faldt	helt	ned	på	60	kr.	i	gennemsnit	og	samtidigt	blev	der	

en	mere	bedre	fordeling	imellem	medlemskaberne	(flere	hyppige),	som	gjorde	at	break-

even	pr.	gennemsnitlig	kunde	allerede	skete	efter	4	måneder	og	3	uger.	En	forbedring	

på	mere	end	5	måneder	i	forhold	til	den	forrige	periode,	Plan	B.	Under	Plan	C	havde	vi	

haft	i	tankerne	at	ændre	fra	langsom	til	hurtig	levering	på	prøvepakken,	da	vi	oplevede	

en	del	support	fra	nye	kunder,	som	var	utålmodige	omkring	varigheden	på	leveringen.	

Et	testforløb	blev	dermed	igangsat,	hvor	prøvepakken	blev	ændret	fra	16	kr.	til	39	kr.		

og	prøvepakke	perioden	blev	sat	fra	3	til	2	uger.	Det	viste	sig	at	det	ikke	havde	nogen	

efterspørgsel	på	prøvepakke	ved	en	prisstigning,	og	samtidig	minimerede	vi	vores	

support,	gav	en	bedre	kundeoplevelse	og	kortere	tid	for	break-even.	Disse	positive	

udfald	ledte	til	plan	D.	

 
Plan	D,	var	en	perioden	hvor	alle	iterationer	overfor	havde	skabt	grundlag	for	en	sund	

forretningsmodel.	Fokus	i	perioden	var	dermed	at	se	om	man	kunne	skalere	sin	

kundebase,	da	potentialet	i	markedet	var	stort	og	flere	konkurrenter	med	lignende	

koncepter	dukkede	frem	i	markedet.	Ved	et	tilfældigt	testforløb	startende	med	27	

medlemmer	posten	og	efterfulgt	af	300	medlemmer	kunne	forretningen	pludselig	købte	

kunder	til	priser	og	i	en	mængde,	som	ikke	var	set	før.	Plan	D	har	efterfølgende	skabt	

grundlag	for	hele	markedsføringsdynamikkerne	for	Barberskabet,	da	replikerbare	

metoder	er	blevet	opstillet.		

	

Man	bliver	som	iværksætter	nødt	til	at	følge	sin	mavefornemmelse,	da	det	er	det	

vigtigste	værktøj	man	har	i	opstartsfasen.	Derudover	er	det	en	nødvendighed	at	blive	

ved	med	at	tro,	at	ens	evige	nysgerrighed	og	hårde	arbejde	med	forretningen	på	et	

tidspunkt	vil	have	en	gavnlig	effekt.	Jo	længere	tid	man	har	været	iværksætter,	desto	

mere	erfaring	har	man	tilegnet	sig,	som	sandsynliggøre	at	ens	mavefornemmelse	bliver	

stærkere	til	at	vurdere,	hvilken	vej	forretningen	skal	gå	i	for	at	blive	succesfuldt.	Succes	

er	igen	relativt	ift.	ens	ambitioner	og	målsætning	med	virksomheden.		
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Slutteligt	er	vores	vigtigste	erfaring,	som	vi	begge	to	bekræfter	hinanden	i	som	

iværksættere,	at	vi	ingenting	ved.	Vi	er	derfor	hele	tiden	meget	fast	besluttede	på	at	

lære	og	dygtiggøre	os,	ved	at	reflektere	og	stille	kritiske	spørgsmål	til	hinanden	og	

virksomheden,	for	hele	tiden	at	kunne	forbedre	forretningen.		
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Bilag  

Bilag	1	–	Break-even	(med	fordeling	af	medlemskaber)	
13.	juli	–	31.	juli	
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Bilag	2	-	Break-even	(med	fordeling	af	medlemskaber)	
31.	juli	–	4.	september	
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Bilag	3	-	27	medlemmer:	topkommentarer	
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Bilag	4	-	300	medlemmer:	topkommentarer	
 

	
	
	
	
 


