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de nio blocken
Business model canvas fungerar som en 
målarduk indelad i nio olika block (se fig 2)
där syftet är att visa hur och för vem en or-
ganisation är tänkt att skapa värde. Varje 
block representerar en viktig byggsten i en 
organisations affärsmodell. Indelningen 
säkerställer också att varje del av affärs-
modellen utvärderas.

kundsegment
Blocket ”Kundsegment” beskriver de olika 
grupper av människor eller organisationer 
som ett företag tjänar med sina varor eller 
tjänster. Kunderna utgör kärnan i varje fö-
retags affärsmodell, de är anledningen till 
”varför vi finns till”. Kunderna kan seg-
menteras i grupper med liknande beteende 

eller behov för att företaget bättre ska kun-
na paketera och leverera rätt produkt och 
rätt tjänst till rätt kund. Oavsett om ett fö-
retag har en eller flera kundsegment så är 
ett viktigt strategiskt beslut som måste tas, 
vilka kunder som ska tjänas och priorite-
ras. 

erbJudande
Blocket ”Erbjudande” utgörs av de produk-
ter och tjänster som ett företag erbjuder si-
na kunder. Erbjudandet är anledningen till 
att kunderna väljer ett företag framför ett 
annat. Kunderna väljer det erbjudande 
som ger dem högst värde i en given situa-
tion.  Vissa kunderbjudanden kan vara 
innovativa och nytänkande medan andra 
är mer lika redan existerande marknads-

lösningar, men med nya funktioner och 
attribut. Att veta varför kunderna köper 
ens produkter är väsentligt då man ska for-
ma sitt erbjudande och marknadsföra sig 
på rätt sätt i olika kundsegment. Kunder 
kan t.ex. välja att basera sitt köp på nyhets-
värde, pris, prestanda och funktionalitet, 
möjlighet till kundanpassning eller varu-
märke för att nämna några anledningar.

kanaler
Blocket “Kanaler” beskriver hur ett företag 
kommunicerar med och når sina kunder 
med sitt erbjudande. Kommunikations-, 
distributions- och försäljningskanaler ut-
gör de gränsytor ett företag har gentemot 
sina kunder. De har således stor betydelse 
för kundens upplevelse av företaget och 

 EFFEKTIVT REDSKAP FÖR ATT UTVECKLA AFFÄREN 
Att ha en gemensam bild av vad en organisation gör är A och O. För att kunna 
beskriva, diskutera och förbättra en organisations verksamhet krävs en gemensam 
och överrenskommen utgångspunkt. Sedan slutet på 90-talet har begreppet affärs-
modell använts flitigt inom akademin och i näringslivet för att beskriva hur orga-
nisationer skapar och fångar olika värden. Affärsmodellering är ett sätt att skapa 
denna gemensamma bild. Konceptet måste därför vara enkelt, relevant och förstå-
eligt utan att nödvändigtvis förenkla ett företags naturliga komplexitet. Alexander 
Osterwalders Business model canvas är ett verktyg för att beskriva ett företag eller 
en organisations affärsmodell med ett väldefinierat och relativt enkelt ramverk. 

produkten eller tjänsten som erbjuds. 
Kanaler kan ha flera funktioner, exempel-
vis:
• Skapa medvetande bland kunder om ett  
 företags produkter och tjänster
• Hjälpa kunder att utvärdera ett företags    
      erbjudande
• Användas för att låta kunder köpa pro- 
 dukter och tjänster
• Leverera ett erbjudande till kunder
• Tillhandahålla kundsupport

kundrelationer
Blocket ”Kundrelationer” beskriver de oli-
ka relationer som företaget etablerar och 
upprätthåller med sina respektive 
kundsegment. Relationen kan vara allt 
från personlig (en frisör) till helt automati-
serad (biltvätt).
Kundrelationen kan drivas av följande mo-
tiv:
• Kundförvärv
• Behålla befintliga kunder
• Öka försäljning

intäktsströmmar
Blocket “Intäktsströmmar” representerar 
de intäkter ett företag genererar från varje 
kundsegment. Om kunder är hjärtat i varje 
affärsmodell så är intäktsströmmarna dess 
blod. Var företag bör fråga sig hur mycket 
respektive kundsegment är villigt att beta-
la för deras produkter och tjänster. Kan 
man svara på den frågan så kan ett företag 

generera ett eller flera intäktsströmmar 
från varje kundsegment. Varje intäkts-
ström kan således ha olika prissättnings-
strategier, såsom fastpris, auktion, köpslå-
ende, marknadsberoende eller volymbero-
ende.

nYckelresurser
“Nyckelresurser” är blocket som består av 
de viktigaste tillgångarna som krävs för att 
en affärsmodell ska fungera. Dessa till-
gångar tillåter företaget att skapa och pa-
ketera sitt erbjudande, nå ut på markna-
den, bygga relationer med sina kunder och 
generera intäkter. En nyckelresurs kan va-
ra fysisk, finansiell, intellektuell eller kom-
petensbaserad. Det krävs olika nyckelre-
surser beroende på vilken affärsmodell 
som används. Resursen kan antingen ägas 
direkt av företaget självt, hyras in av före-
taget eller införskaffas från nyckelpart-
ners.

nYckelpartners 
Blocket ”Nyckelpartners” beskriver nät-
verket av leverantörer och partners som får 
affärsmodellen att fungera. Att forma star-
ka partnerskap blir en viktig grundsten i 
allt fler affärsmodeller. Företag kan välja 
att bygga partnerrelationer av flera skäl, 
till exempel för att optimera sin affärsmo-
dell, reducera risk eller att få tillgång till 
specifika resurser. 
Nedan följer några exempel på olika typer 

av partnerskap: 
• Strategiska allianser med icke-konkur- 
 renter
• Samverkande konkurrens med konk-  
 urrenter
• Samarbete i form av nya affärer
• Kund-leverantörrelation för att säkra  
 leveranser

nYckelaktiviteter
Blocket “Nyckelaktiviteter” beskriver de 
viktigaste aktiviteterna ett företag gör för 
att affärsmodellen ska fungera. Varje af-
färsmodell kräver ett antal nyckelaktivite-
ter för att skapa värde för kunden, nå ut på 
marknaden och generera intäkter. Nyckel-
aktiviteter faller ofta inom de tre katego-
rierna produktionsrelaterade nyckelakti-
viteter, problemlösningsrelaterade eller 
nätverk-/plattformsrelaterade nyckelakti-
viteter.

kostnadsstruktur
Blocket ”Kostnadsstruktur” beskriver alla 
de kostnader som uppkommer i verksam-
heten. Att skapa och leverera kundvärde, 
att underhålla kund- och leverantörsrela-
tioner samt att generera intäkter är alla ak-
tiviteter som också betyder vissa kostnader 
för företaget. Kostnaderna kan enklare 
räknas ut när man definierat nyckelresur-
ser, nyckelaktiviteter och nyckelpartner-
skap. Dessa kostnader kommer alltså att 
skilja sig beroende på vilken affärsmodell

(fig 1)  business model canvas (fig 2) de nio blocken
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som företaget har även om de i princip till-
handahåller liknande produkter eller 
tjänster. Man kan således styra sina kost-
nader genom att ändra sin affärsmodell. 

eXempel pÅ produkt
Förändringar i samhället sker i en allt hö-
gre takt och att anpassa sin verksamhets 
affärsmodell har på senare år uppmärk-
sammats som en av de mest strategiska ut-
maningarna i en organisation. Business 
model canvas är ett verktyg som kan an-
vändas i flera typer av projekt. Exempel på 
projekt där Preera har använt Business 
model canvas är (se fig 3):
• Genomgripande förändringsprocesser  
 – uppskatta och tydliggöra utvecklings 
 behov eller förflyttning
• Sammanslagning av två organisationer  

 – definiera nytt eller förändrat uppdrag 
• som inspiration i workshops där syftet  
 är att bryta invanda mönster och tänka  
 nytt kring affären
• Skapa en gemensam bild av verksamhe- 
 ten
• Stöd vid affärsutveckling och framtag- 
 ning av nya produkter eller tjänster
• Affärsplaneprocesser – för att åskådlig 
 göra ett företags affärer

ett av flera effektiva redskap
Vi på Preera har mångårig erfarenhet av att 
driva affärs- och verksamhetsutveckling 
där fokus är på att skapa dialog och sam-
förstånd bland människor vare sig det är i 
styrelserummet, på produktionsgolvet el-
ler i samhället. En gemensam förståelse för 
affärsmodellen är ofta en grundförutsätt-

ning för en effektiv förändringsprocess. 
Vår erfarenhet visar att delaktighet är den 
mest effektiva strategin för att tänka krea-
tivt, skapa förändringsvilja och förståelse i 
organisationen. Preera har kunskap om ett 
flertal olika vedertagna metoder för dia-
logfacilitering och vi har även vidareut-
vecklat flera av verktygen själva för att där-
med kunna anpassa dem till specifika 
gruppers behov. Business model canvas är 
således ett av många verktyg som vi använ-
der oss av för att skapa gemensamma bil-
der av dagens verksamhet, tänka tillsam-
mans kring nya affärsmöjligheter och mo-
deller samt identifiera gap mellan nuläge 
och önskat läge. För mer information om 
Business model canvas besök www.busi-
nessmodelgeneration.com  

(fig 3)  eXempel pÅ proJekt
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