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Guidens innehåll (centrala områden som                                       

ska belysas i SU Business Model Cup våren 2019)

1. Pestle-analys (identifiera trender i 
omgivningen).

2. Femfaktormodellen (Porters modell för                  
att förstå marknadens attraktivitet).

3. SWOT-analys (sammanfattning externa 
Möjligheter och Hot samt interna Styrkor och 
Svagheter).

4. Business Model Canvas används för att 
beskriva Affärsmodellen nio områden.
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Pestle-analys (trender att beakta)

• Politiska faktorer.

• Ekonomiska faktorer.

• Socio-kulturella faktorer.

• Teknologiska faktorer (digitaliseringen).

• Legala faktorer.

• E (environmental) Hållbarhetsfaktorer.
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Femfaktormodellen (Porters modell för att bedöma                              

marknadens attraktivitet)

Vid ett högt tryck från de fem 

krafterna, pressas enligt teorin 

lönsamheten för de företag som 

är aktiva inom branschen.
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Den interna och externa analysen leder 
fram till en SWOT

2019-03-03
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Business Model Canvas (visar affärsmodellens nio byggstenar)
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Behovssegmentering

• Byggstenen kundsegment visar de segment som 
affärsmodellen syftar till att tillfredsställa.

• Affärsmodellen utgår från de kundbehov som den                
ska möta. 

• När behovssegment och/eller Jobs-to-be-done
identifierats byggs affärsmodellen upp med ambitionen 
att lösa kundens behov.

• Ett kompletterande relevant angreppssätt (beskrivet 
tidigare) är att utgå från Jobs-to-be-done.
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Värdeerbjudande & positionering

• Värdeerbjudandet beskriver den lösning och de               
fördelar som skapar värde för det specifika behovet.

• Värdeerbjudandet beskriver varför kunden ska                   
välja vår lösning och inte konkurrenternas lösningar.

• Vissa värdeerbjudanden är exempelvis innovativa 
medan andra fokuserar mer på att lösa de nuvarande 
behoven på ett bättre sätt.

• Kan vi förbättra kundens värde genom en ”Blue Ocean 
Strategy” (tillämpa Four action framework)?
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Kanaler och kommunikation

• Byggstenen Kanaler beskriver de centrala                                           
”touch points” där affärsmodellen möter                                 
kunden och levererar vårt värdeerbjudande.

• Hur skapar vi kännedom, prövoköp och återköp                     
för vårt erbjudande? Hur många av de kunder som 
gör ett första prövoköp väljer sedan att köpa igen 
och göra ett återköp?

• Kommunikation är centralt för att föra ut                          
budskapet till konsumenterna och skapa kännedom. 
Kommunikationen sker både i traditionella och i                     
digitala/sociala medier.

• Exempel på forskningsbaserade kommunikations-
dimensioner är synlighet, särskiljning, konsekvens, 
transparens, ärlig och äkta, dialog och att man talar              
med en tydlig röst kring miljö och hållbarhet.
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Kundrelationer

• Byggstenen Kundrelationer beskriver de                  
relationer som affärsmodellen syftar till att                 
bygga med kunderna.

• Är målet att skaffa nya kunder, behålla                    
befintliga kunder eller att sälja mer till                      
befintliga kunder.

• Relationerna kan vara personliga eller 
automatiserade.

• AI och robotar blir allt vanligare inslag i de             
relationer som organisationer utvecklar med                  
sina kunder.
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Affärsmodellens intäktsströmmar

• Denna byggsten visar affärsmodellens intäkter i 
segmentet.

• Man måste förstå det pris som kunderna i segmentet 
är villiga att betala för vårt erbjudande.

• Från vilka målgrupper tar vi betalt? Har vi en fremium
modell där vissa segment nyttjar bastjänsten gratis 
medan andra betalar för en premiumtjänst etc? 

• Erbjuder vi fasta priser, rörliga priser etc? 
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Nyckelresurser

• Denna byggsten visar de nödvändiga tillgångar                
som krävs för att affärsmodellen ska fungera.

• Alla affärsmodeller kräver nyckelresurser som              
behövs för att affärsmodellen ska kunna leverera ett 
värdeerbjudande, via rätt kanaler och med effektiv 
kommunikation nå kunderna.

• En resurs som är central är det varumärke som 
existerar idag (om en befintlig organisation används).

• Olika exempel på resurser är fysiska, ekonomiska och 
medarbetarna. Affärsmodellens resurser kan vara ägda, 
lånade eller härröra från våra partners.
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Nyckelaktiviteter

• Denna byggsten visar de nödvändiga aktiviteter som 
krävs för att affärsmodellen ska förverkligas.

• Alla affärsmodeller kräver aktiviteter som behövs för att 
affärsmodellen ska kunna leverera ett värdeerbjudande, 
via kanaler och kommunikation nå kunderna.

• Olika typer av affärsmodeller kräver olika slags 
aktiviteter. För Microsoft handlar aktiviteterna om att 
utveckla programvara och för managemenkonsulten
McKinsey & Co handlar det om att lösa problem åt sina 
kunder.

• Aktiviteterna syftar till att bygga och ladda varumärket.
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Partnersskap och allianser

• I denna byggsten beskriver vi de partners och allianser               
som krävs för att förverkliga affärsmodellen.

• Det finns olika syften mer partnerskap: optimering av 
affärsmodellen, reducera risker, få tillgång till viktiga resurser 
samt marknadsföringsallianser i syfte att  stärka varumärket.

• I detta fall med allianser ”lånar” vi associationer (sekundära 
associationer) och överför dessa till vårt eget varumärke.

• Olika exempel på partnerskap och allianser är:

• Partnerskap med icke-konkurrenter.
• Partnerskap med konkurrenter.
• Joint-ventures i syfte att utveckla nya affärer.
• Starka relationer med leverantörer.
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Kostnader

• I denna byggsten uppskattas de kostnader som krävs           
i syfte att få affärsmodellen att fungera.

• Att utveckla och skapa kundvärde, behålla och utveckla 
relationer och att skapa intäkter innebär att vi drar på 
oss kostnader.

• Kostnaderna kan uppskattas efter att vi sammanställt 
de nödvändiga byggstenarna: nyckelresurser, nyckel-
aktiviteter och partnerskap/allianser.

• Vissa affärsmodeller är mer kostnadsdriva medan andra 
är mer premium-orienterade.
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