
Affärsmodeller och 
Intäktsmodeller



❑ Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, 
organisationer, företag och samhällen.

❑ Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter 
för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

❑ Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.

❑ Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag.

❑ Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra 
bestämmelser.

❑ Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Undervisningen i ämnet entreprenörskap 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 

Källa: 
Skolverket, Entreprenörskap, 
100 poäng.



Affärsmodell
❑ En affärsmodell eller företagsmodell, engelska business model, är 

i företagsekonomi en teoretisk beskrivning av hur ett företag, eller en 
affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Det är ett konceptuellt verktyg 
som innehåller en uppsättning komponenter och beskriver deras inbördes 
relationer på ett sådant sätt att affärslogiken för en viss verksamhet 
konkret kan beskrivas.

❑ Den omfattar delar såsom en intäktsmodell som beskriver 
hur intäkter kommer in, en produktionsmodell som beskriver hur varor och 
tjänster produceras, och en leveransmodell som beskriver hur varor eller 
tjänster kommer kunden tillgodo.

❑ Affärsmodeller används för att beskriva och klassificera företag, särskilt 
för entreprenöriella ändamål, men de används också av chefer inom 
företag för att undersöka möjligheter till framtida utveckling. Kända 
affärsmodeller kan fungera som "recept" för kreativa chefer. 
Affärsmodeller används också i vissa fall inom ramen för redovisningen för 
offentlig rapportering.

Källa: 
Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4ktsmodell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4kter
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsmodell&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Leveransmodell&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunden


Affärsmodellens beståndsdelar
The Business Model Canvas är ett verktyg utvecklat av Dr Alexander Osterwalder och Dr. Yves Pigneur 
och har blivit en standard för hur man arbetar med affärsmodeller och affärsmodellsinnovation. 
Detta verktyg beskriver verksamheten på ett övergripande sätt utifrån nio byggblock som tillsammans 
formar en verksamhets huvudområden; kunder, erbjudande, infrastruktur och finansiell 
genomförbarhet.

1. Kundsegment – Definierar de olika grupper av människor eller företag en verksamhet strävar 
efter att nå och betjäna.

2. Värdeerbjudande – Beskriver den kombination av tjänster och produkter som skapar värde för ett 
specifikt kundsegment.

3. Kanaler – Beskriver hur en organisation kommunicerar med och når och de utvalda 
kundsegmenten för att leverera värdeerbjudandet.

4. Kundrelationer – Beskriver vilken typ av förhållande organisationen etablerar med de olika 
kundsegmenten

5. Intäktsströmmar – Beskriver de intäktsflöden en organisation genererar från varje kundsegment

6. Nyckelresurser – Beskriver de vilka tillgångar och resurser som krävs för att affärsmodellen ska 
fungera

7. Nyckelaktiviteter – Beskriver vilka aktiviteter organisationen måste utföra för att affärsmodellen 
ska fungera

8. Nyckelpartners - Beskriver det nätverk av leverantörer och partners som möjliggör för 
affärsmodellen att fungera

9. Kostnadsstruktur – Beskriver de kostnader som affärsmodellen ger upphov till för organisationen



CANVAS



Uppgift

❑ Använd CANVAS för att beskriva SSIS affärsmodell
❑ Beskriv din affärsidés affärsmodell m.h.a. CANVAS 



INTÄKTSMODELL

❑ En intäktsmodell, engelska revenue model, är den del av 
en affärsmodell som beskriver hur en verksamhet är tänkt 
att erhålla intäkter från kunder. För massmedier som press 
eller rörlig bild brukar intäktsmodellen bestå 
av reklam, produktplacering, försäljning 
av exemplar, abonnemangsavgift eller en kombination av 
dessa.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aff%C3%A4rsmodell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4kter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massmedier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reklam
https://sv.wikipedia.org/wiki/Produktplacering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exemplar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abonnemang


OLIKA INTÄKTSMODELLER

❑ Konsult 
❑ Tjänsteförsäljning 
❑ Produktförsäljning
❑ Webbförsäljning (zalando.se)
❑ Freemium (google.com, spotify.com)
❑ Abonnemang (telia.se, comhem.se
❑ Affiliatenätverk (tradedoubler)
❑ Annonsintäkter (svd.se)
❑ Lead generation (telefonförsäljning)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbutik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Freemium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abonnemang
https://sv.wikipedia.org/wiki/Affiliaten%C3%A4tverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetmarknadsf%C3%B6ring
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lead_generation&action=edit&redlink=1


UPPGIFT

❑ Beskriv din affärsidés intäktsmodell och hur den ser 
ut över ett år

❑ Rita en karakteristisk kurva för hur din ackumulerade 
totala intäkt ser ut över året

❑ Rita en karakteristisk kurva för hur din ackumulerade 
totala kostnad ser ut över året 



Det frikopplade bolaget
Kundrelationsföretaget, 
produktinnovationsföretaget och 
infrastrukturföretaget bör inte samsas i ett och 
samma bolag.

Konflikter och kompromisser. 

Exempel 

Mobil- och telekom

Private banking



Den långa svansen
Sälj lite av väldigt många produkter. Exempel  

Netflix

eBay

YouTube

Facebook

Lulu.com 



Flersidiga plattformar
Sammanför flera kundgrupper som har 
ömsesidig nytta av varandra. 

Ju fler kunder desto större multipel effekt.

Nätverkseffekten

Exempel

Visa

Google 

eBay

Financial Times



Gratismodellen
Stor del av affären är gratis men det finns en 
annan del med betalande kunder

Kallas även Freemium

Bait and Hook. Lockpriser
Rakhyvel och rakblad. 
Bläckstråleskrivare och patroner

Exempel

Metro

Flickr

Skype

Google

GeoGebra

Öppen källkod (RedHat) 



Öppna affärsmodeller
Systematiskt samarbete med partners, kunder, 
underleverantörer, etc.

Exempel 

P&G

GlaxosSmithKline (patentpooler)

Innocentive

Airbus (hjälper underleverantörer)

Nestlé


