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Om ni undersöker förutsättningarna för idén steg 
för steg utifrån dessa fyra faser hjälper det er att 
fokusera på en sak i taget. Matrisen ger er också en 
termologi som underlättar kommunikationen mellan 
er och personer som hjälper till längs vägen.

I varje fas fi nns tre dimensioner marknad, 
erbjudande och verksamhet.

Genom att arbeta parallellt med frågeställningar 
inom de tre dimensionerna minskar risken att ni 
glömmer delar som är viktiga för att bygga ett 
hållbart företag. Att fokusera ensidigt på erbjudan
det, till exempel att utveckla prototyp, produktion 
och distributionskedja, utan att samtidigt undersöka 
kunden och marknaden, leder förmodligen till ett 
misslyckande – att bolaget helt enkelt försöker sälja 
något som få behöver eller vill ha.

Varje aff ärsidé, varje möjlighet är unik. Ibland går 
det snabbt att gå från idé till kommersialisering. 
I andra fall är det svårt att hitta fram och det tar 
lång tid. Här fi nns inga rätt eller fel. Den viktigaste 
faktorn är entreprenörens starka vilja att få se sin 
idé bli verklighet, att komma ut på en marknad 
och göra en kund nöjd.

I detta inspirationsmaterial kommer vi att beskriva 
de olika faserna och dimensionerna och vi kommer 
att ge er tips och verktyg som kan hjälpa er att 
utveckla en idé till ett lönsamt företag.

 Introduktion

Fokus aff ärsutveckling är en aff ärsutvecklingsmatris för er 
som vill ta en innovativ idé till marknaden. Matrisen består av 
de fyra faserna idé, koncept, utveckling och kommersialisering.

Verksamhet

Idé

Koncept

Utveckling

Marknad
Erbjudande

Kommersia-
lisering

Att skapa en tydlig beskrivning av idén 
så att andra förstår vad ni vill göra.

Verifi era att aff ärsidén kommer att 
fungera hållbart och att projektet är 
genomförbart.

Utveckla konceptet till ett säljbart 
erbjudande och leverera till den första 
kunden.

Öka försäljningen och vidareutveckla 
organisationen.
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I varje fas finns ett antal aktiviteter och nyckelfrågor 
som hjälper er att fokusera på en sak i taget. Om  
ni behöver vägledning i någon av faserna finns 
använd bara verktyg och hjälpmedel, några av dem 
är beskrivna i kapitlet ”verktyg”.

Dimensionerna. Affärsutveckling är inte en 
snitslad bana. För att öka möjligheten att idén 
verkligen lyckas ta sig framgångsrikt ut på markna
den bör de tre dimensionerna marknad, erbjudande 
och verksamhet utvecklas tillsammans, interaktivt, 
över tiden. 

Marknad: Den verklighet där er produkt kommer att 
säljas. Dels andra aktörer och dels potentiella kunder. 
Här kommer ni titta på begrepp som målgrupp, 
kundsegment, konkurrenter och försäljning.

Erbjudande: Den vara, tjänst, kunskap, process eller 
annan lösning som ni erbjuder kunden att köpa. Här 
kommer ni att titta på begrepp som värdeerbjudande, 
prissättning, prototyp, version 1.0 och värdekedjan.

Verksamhet: Den organisation som byggs upp runt 
idén. Här kommer ni att titta på affärsmodell och 
vilka resurser i form av kompetens och pengar som 
behövs för att kunna lansera erbjudandet och sedan 
skala upp verksamheten.

Faserna. För att illustrera hur de olika dimen
sionerna fördjupas över tid används fyra faser.  
Ni kommer att börja i idéfasen och sedan steg för 
steg ta er vidare.

Idé: Skapa en tydlig beskrivning av idén så att andra 
förstår vad ni vill göra.

Koncept: Verifiera att affärsidén kommer att fungera 
hållbart och att projektet är genomförbart.

Utveckling: Utveckla konceptet till ett säljbart 
erbjudande och leverera till den första kunden.

Kommersialisering: Öka försäljningen och utveckla 
organisationen.

Aktiviteter. I varje fas har vi sammanställt en lista 
med aktiviteter och nyckelfrågor. Den sammanfattar 
de mest centrala aktiviteterna och frågorna som bör 
vara i fokus beroende på var i tiden idén befinner sig 
och beroende på vilken av dimensionerna som är i 
centrum. Alla aktiviteter och nyckelfrågor är viktiga 
att hantera om idén ska nå framgång på markna
den. Varje idé är unik och svaren på nyckelfrågorna 
är också unika.

Inledningsvis är svaren gissningar, antaganden eller 
hypoteser. Var inte rädd för att skriva saker du inte  
är 100 % säker på. När de testas mot marknaden 
kommer svaren allteftersom att bli mer träffsäkra 
och sanna.

Verktyg och hjälpmedel. Fokus Affärs
utveckling innehåller förutom beskrivningen av 
faserna och dimensionerna i affärsutvecklingsmatri
sen även en del handfasta verktyg och hjälp medel. 
Dessa har en viss logik utifrån vilken fas entrepre
nören befinner sig i.

Verktygen och hjälpmedlens främsta uppgift är att ge 
stöd i affärsutvecklingsprocessen. De ska inspi rera och 
ge struktur oavsett om entreprenören coachar sig själv 
eller om bolaget får stöd av någon annan.

I kommande kapitel går vi igenom varje fas mer 
detaljerat.

Matrisen fokus  
affärsutveckling
Affärsutvecklingsmatrisen beskriver landskapet där idén utvecklas till
ett hållbart företag. Matrisen hanterar de tre centrala dimensionerna
av affären: marknad, erbjudande och verksamhet. Matrisen visar
också hur dimensionerna utvecklas och fördjupas allt eftersom tiden
går från idé till koncept, utveckling och kommersialisering.
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Aktiviteter

Idé

Koncept

Utveckling

Kommersialisering

Marknad
Erbjudande

Verksamhet

Idé & vision

Ta reda på

Utveckla
introducera
återkoppla

Väx & Sälj mer

Beskriv behov 
och marknad

Beskriv 
erbjudandet

Beskriv aff ärsidén

Beskriv teamet

Öka försäljnings-
insatserna

Identifi era nya 
marknader

Öka 
leverans kapaciteten

Vidareutveckla 
erbjudandet

Utöka 
organisationen

Vidareutveckla 
verksamheten

Utvärdera 
volym

och konkurrens

Specifi cera 
marknaden

Möt 
testmarknad

Bearbeta 
målmarknad

Utvärdera 
genomförbarhet

Specifi cera 
och visualisera 

erbjudandet

Skapa testversioner

Introducera 1.0

Utvärdera 
potential och risk

Specifi cera 
resursbehov

Utveckla aff ären

Introducera 
organisation
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Idéfas

Idé. I den allra första fasen, idé, fi nns det
bara möjligheter. Många olika alternativ och alla 
vägar framåt är öppna. En del vägar kanske inte 
alls leder till ett nytt företag, utan till att man låter 
någon annan förverkliga idén eller helt enkelt låter 
bli. I denna fas skapar ni en tydlig beskrivning av 
idén så att andra förstår vad ni vill göra och varför. 
Målet är en idébeskrivning, som utgår från er vision 
och som beskriver det nya erbjudandet.

Syfte. Att skapa en tydlig beskrivning av idén så 
att andra förstår vad ni vill göra och varför.

Att göra. Beskriv behovet, målgruppen, markna
den, erbjudandet, aff ärsmodellen och teamet.

Marknad. I dimensionen marknad i idéfasen ska 
ni förklara vad det är för stort och viktigt problem 
som löses. Hur ser behovet ut? Beskriv vilka männi
skor som har störst behov av en lösning och är er 
primära målgrupp. Beskriv även vilka alternativa 
lösningar de använder sig av i dagsläget. De alter
nativa lösningarna kan vara en helt annan vara 
eller tjänst, men ändå vara konkurrerande eftersom 
det är vad er målgrupp valt att använda nu när er 
produkt inte fi nns på marknaden. Genom att 
använda olika verktyg kan bilden klarna. 

Erbjudande. I dimensionen erbjudande i idéfasen 
beskriver ni hur det unika erbjudandet ser ut och 
hur det tillfredsställer kundernas behov. Det kan var 
bra att ta fram en enkel skiss även om den bara är 
enkelt handritad. Entreprenören har ofta fullt fokus 
på och detaljerade kunskaper om sin vara eller 
tjänst, utmaningen är att på ett enkelt och visuellt 
sätt få omvärlden att snabbt förstå.

Verksamhet. I dimensionen verksamhet i idéfasen 
ska ni beskriva aff ärsmöjligheten och viljan att 
förverkliga idén. Innan det är dags att gå vidare 
och lyfta idén ett steg till måste det fi nnas en tanke 
kring hur idéns aff ärsmodell ser ut. Med det menas 
hur ni ska tjäna pengar på idén. Hur stora kan 
intäkterna bli och hur stora kan kostnaderna bli? 
Det är viktigt att förstå att en bra idé inte alltid är 
en bra aff ärsidé. Det är även viktigt att fundera 
över vilken ambition ni har med idén. Ska det bli en 
bisyssla eller en världsledande koncern? Återigen 
fi nns inga rätt eller fel. Allt utgår från entreprenö rens 
drömmar och vision.

Aff ärsutvecklingsprocessen handlar om att konkreti
sera visionen mer och mer för att till slut ta fram en 
tydlig och skarp aff ärsplan.

Idé

Marknad
Erbjudande

Verksamhet

Idé & vision

Beskriv behov 
och marknad

Beskriv 
erbjudandet

Beskriv aff ärsidén

Beskriv teamet
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Aktiviteter och nyckelfrågor

Marknaden
Beskriv behovet och marknaden.
1.  Vilket behov eller problem löser ni med er idé?
2.  Vems behov eller problem löser ni?
3.  Vilka lösningar finns på marknaden idag som 

löser samma behov?

Erbjudandet
Beskriv erbjudandet (din vara eller tjänst).
4.  Vad är ert erbjudande och vad skiljer det från 

andra lösningar? Vad är unikt?
5.  Ta fram en enkel skiss.

Verksamheten
Beskriv affärsidén.
6.  Hur tänker ni tjäna pengar på idén? Hur ser  

era intäkter och kostnader ut i grova drag?
7.  Hur påverkar ni miljön? Finns det sociala  

hållbarhetsfrågor ni bör förhålla er till?

Beskriv teamet.
8.  Hur ser dina/era förutsättningar ut att lägga tid 

och pengar på att utveckla idén? Vilken kompe
tens finns i teamet? Vilken kompetens saknas?

Verktyg & hjälpmedel

1.  Förenklad marknadsöversikt. Enklare sökningar 
på Google för att hitta alternativa lösningar.  
(sid 21)

Idéfas forts.



Almi Fokus aff ärsutveckling  •  8

Konceptfas
Koncept. När idébeskrivningen är klar är det 
dags att arbeta vidare och ta fram ett koncept. 
Här handlar det om att ta reda på om aff ärsmo
dellen kommer att fungera hållbart och om projektet 
är genomförbart. Det är en lärandeprocess där 
entreprenören successivt förstår kunderna bättre 
och kan anpassa sitt erbjudande därefter. Ibland
måste entreprenören tänka om idén helt.

Syfte. Verifi era att aff ärsidén kommer att fungera 
hållbart och att projektet är genomförbart.

Att göra. Utvärdera volym, konkurrens, genom
förbarhet och potential. Specifi cera marknad, 
erbjudande och resursbehov.

Marknad. Att skaff a information om kunderna och 
marknaden är helt avgörande för att kunna besluta 
om aff ärsidén går att genomföra. Genom att prata 
med tänkta kunder och ställa frågor där uppmärk
samheten fl yttas från erbjudandet, varan eller 
tjänsten till kundens och marknadens behov så får 
entreprenören fram användbar information.

Under konceptfasen ska ni utvärdera volym och 
konkurrens. Detta brukar kallas marknadsöversikt 
och en mall fi nns på sida 21. Utvärdera konkurrenter 
och alternativ som redan fi nns på marknaden och 
som levererar andra möjliga lösningar på samma 
behov. Hur gör konkurrenterna? Vilka lärdomar kan 
man dra från deras verksamheter? Hur ser deras 
erbjudanden ut och hur mycket tar de betalt? 
Har de lönsamhet?

Kom ihåg att erbjudandena inte behöver vara exakta 
kopior av varandra i alla detaljer utan att det just är 
det gemensamma problemet och hur detta problem 
löses som är intressant. Behöver kunden ta sig från 
en plats till en annan kan lösningen vara att gå, ta 
en taxi, hyra en bil, köpa en bil, ta en båt, fl yga eller 
stanna hemma. Behovet är detsamma men lösningen 
olika.

Kunderna och kommande fi nansiärer kommer att 
vilja veta på vilket sätt erbjudandet skiljer sig åt från 
andra konkurrenter och då är det bra att ha gjort 
denna analys ordentligt.

För att nå framgång på marknaden behöver 
företaget ha stor förståelse för och detaljerad 
insikt om hur branschen utvecklas, vilka trender och 
förändringar som är i rörelse. Är marknaden växan
de? Domineras den av en stor aktör eller fi nns det 
fl era mindre aktörer? Eller krymper marknaden? 
Finns det myndighetskrav eller marknadshinder 
som måste hanteras? Ett typ av marknadshinder är 
andra patent, detta kan undersökas genom att söka 
i patentdatabaser. Genom att lära er mer och sedan 
göra förändringar och anpassningar ökar möjlig
heten för att framgångsrikt nå ut med erbjudandet 
på marknaden.

En annan ovärderlig källa till information är att 
intervjua potentiella kunder som bekräftar att det 
verkligen fi nns ett behov. Beskriv problemet utan att 
prata om själva erbjudandet. Uppskatta även hur 
stor marknaden är, hur många människor, företag 
och organisationer som har detta problem och är 
tillräckligt intresserade för att vilja betala för en 
lösning. Undersök även vad de är villiga att betala.

Marknad
Erbjudande

Verksamhet

Ta reda på

Utvärdera 
volym

och konkurrens

Specifi cera 
marknaden

Utvärdera 
genomförbarhet

Specifi cera 
och visualisera 

erbjudandet

Utvärdera 
potential och risk

Specifi cera 
resursbehov

Koncept
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Specifiera marknaden genom att utvärdera vilka 
som har störst behov. Vem är det som upplever ett 
påtagligt och smärtsamt problem som erbjudandet 
löser? Beskriv dem i så konkreta termer som möjligt.
Målgruppen för ditt erbjudande skulle kunna vara alla 
kundsegment som du tror kan vara intresserad av att 
köpa din produkt. Men oftast är det klokt att till en 
början konkritisera målgruppen till ett smalt kund
segment. Fundera över vilket kundsegment som har 
mest ont. För att enklare besvara dessa frågor kan du 
använda ”fakturametoden”. Vad kommer det stå på din 
första faktura? Vem kommer du skicka den till och 
vilken summa kommer att stå där?

Erbjudande. Fundera igenom på vilket sätt erbju
dandet ska tas fram. Identifiera vilka delar och 
resurser som behövs för att framställa och leverera 
erbjudandet. Om det ska ske i egen regi eller 
till  sammans med andra samarbetspartner, legotill
verkare eller licenstagare. Ta fram enklare kalkyler 
för utvecklings och produktionskostnader. Vad
kommer det kosta att ta fram version 1.0? Och vad 
kommer det sedan att kosta att producera varje  
vara eller tjänst?

Fundera ut vad erbjudandet bör kosta ut mot kund. 
Titta både på vad ni tror kunderna är beredda att 
betala och vad ni behöver ta ut för att täcka era 
kostnader.

Erbjudandet ska kunna presenteras i en kortfattad, 
kvantifierad beskrivning av värdet som man erbjuder 
kunden, ett så kallat värdeerbjudande.

Genom att fokusera på kundvärdet istället för 
produktens egenskaper och finesser blir det lättare 
att kommunicera med kunderna och prata om deras 
behov och problem. Visualisera erbjudandet med en 
illustration, en enkel prototyp eller en modell. Beskriv 
erbjudandets originalitet, vad som gör det unikt i 
förhållande till konkurrenter och andra alternativ.

Verksamhet. När du har en uppskattning av hur  
stor marknaden är, möjlig prissättningen samt 
kostnaderna för tillverkning och leverans går det  
att uppskatta affärspotentialen för verksamheten.  
Kan verksamheten bära sina kostnader, skapa 
intäkter och göra vinst på kort och lång sikt? Olika 
scenarier kan tas fram beroende på valt kundseg
ment, affärsmodell och hur bråttom det är att  
uppnå lönsamhet.

Fundera även över vilka som är de största riskerna 
att inte lyckas. Genom att använda verktyget 
Business Model Canvas, går det att överskådligt
förklara hur affärsidén ska genomföras. Kom ihåg 
att canvasen måste hållas uppdaterad allt eftersom 
kunskapen om affären växer fram. En canvas är  
en ögonblicksbild som snabbt kan bli inaktuell.

Omtanke behöver också läggas på att utvärdera 
vilken kärnkompetens teamet har och vilken ytter   
ligare kompetens som krävs för att nå uppsatta
mål. Vilka aktiviteter ska företaget utföra själva  
och till vilka behövs externa partners?

Hur mycket resurser som finns att tillgå till alla 
aktiviteter som behöver genomföras är avgörande 
för om idén ska nå framgång på en marknad
eller inte. Därför måste det göras en projektplane
ring för kompetens, tid och pengar. Uppskatta hur 
stor finansiering som behövs för att kunna genom
föra de planerade aktiviteterna i respektive fas  
och gör en plan för var pengarna ska komma ifrån.  
Från egen ficka, via externa bidrags eller långivare 
eller från affärsänglar och andra investerare?  
Sätt därefter samman en finansieringsplan.

Det kan finnas möjligheter att skydda varumärke  
och design eller söka patent, så kallade immateri ella 
rättigheter. Det strategiska beslutet om vilka skydd 
företaget ska investera i ska fattas utifrån ett affärs
perspektiv. Vilka möjligheter finns om investeringen i 
skyddet fullföljs och vilka risker uppstår om skyddet 
inte är på plats?

Konceptfas forts.
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Aktiviteter och nyckelfrågor

Alla nyckelfrågorna från idéfasen är även nyckel
frågor i denna fas. Svaren kan behöva uppdateras 
allteftersom ni utvärderar och verifierar informatio
nen. De frågor som är nya är markerade med en*.

Marknad
Utvärdera volym och konkurrens
Gör en marknadsöversikt genom sökningar på 
internet:
•  Lista alternativa lösningar på marknaden.
•  Analysera de alternativa lösningarna:  

erbjudande, verksamhet och pris.
•  Undersök trender eller förändringar på  

marknaden.
•  Undersök om det finns några uppenbara  

marknadshinder.
•  Undersök storleken på marknaden.
•  Gör en sökning i patentdatabaser för att se om 

det finns liknande lösningar som är patenterade.
1.  Vilket behov eller problem löser ni med er idé?
2.  Vilka lösningar finns på marknaden idag som 

löser samma behov?
3.  Vilka är era konkurrenter och hur mycket kostar 

deras lösningar? *
4.  Hur stor är marknaden idag och hur kommer den 

att se ut om några år? Hur mycket kan ni sälja? 
Använd gärna siffror. *

Specifiera marknad
Specifiera ert viktigaste kundsegment. Prata med 
potentiella kunder:
•  Verifiera att det finns ett behov.
•  Fråga hur många och hur ofta de skulle vara 

beredda att köpa.
•  Fråga vad de skulle vara beredda att betala.
•  Fråga dem genom vilka kanaler de vill få tillgång 

till ert erbjudande.
5.  Finns det några trender eller förändringar  

(t.ex. lagkrav) som stärker potentialen för er idé? *
6. Vems behov eller problem löser ni? Vilka är ert 

viktigaste kundsegment och vilka är deras 
prioriterade problem/behov som ni löser?

7.  Hur mycket kan ni sälja? Hur många, hur ofta 
kommer de att köpa och till vilket pris? *

8.  Genom vilka kanaler vill de få tillgång till er 
lösning? * (t.ex. egen försäljning, återförsäljare, 
egna butiker, licenser, webbshop)

Erbjudande
Utvärdera genomförbarhet
•  Lista de olika alternativ som finns för tillverkning 

och leverans.
•  Undersök hur sannorlikt det är att de olika 

alternativen fungerar.
•  Uppskatta kostnader för att ta fram version 1.0 

samt för att producera och leverera varje produkt.
9.  Hur ska produktionen, paketeringen och leveran

sen av er lösning gå till? *
10. Hur mycket kommer det att kosta att producera 

er lösning? *
11.  Hur stora är de initiala kostnaderna för att 

utveckla lösningen vidare? * (t.ex. utveckla version 
1, kundtester, investering i maskiner)

Specificera och visualisera erbjudandet
•  Specificera vad erbjudandet kan kosta, utgå från 

vad kunderna tycks vara beredda att betala samt 
vilka kostnader ni har.

•  Utveckla beskrivningen av ert erbjudande utifrån 
marknadsöversikten och beskriv vad som är nytt  
i jämförelse med andra lösningar.

•  Specificera vilket värde ni skapar för kunderna 
och stäm av att de har samma bild.

•  Ta fram en tydlig visualisering. Det kan vara en 
prototyp, en skiss eller en modell.

12. Vad är ert erbjudande och vad skiljer det från 
andra lösningar? Vad är unikt?

13. Hur kommer varan eller tjänsten fungera mer 
detaljerat? *

14. Finns det en visualisering, skiss eller modell?
15.  Vilket värde skapar ni för era kunder, vad är det 

som är bra? * (uttryckt i pengar/tid/kvalitet/
bekvämlighet)

16. Hur ska ni prissätta erbjudandet? *

Konceptfas forts.
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Verksamhet
Utvärdera potential och risk
•  Ta fram kalkyler och räkna på hur stor affärs

potentialen är både kortsiktigt och långsiktigt.  
I den första kalkylen kan ni grovt uppskatta siffror 
för att sen successivt verifiera en siffra i taget.

•  Lista även vilka risker som finns som kan hota 
affärspotentialen.

•  Undersök om er produkt kommer att ha positiv 
eller negativ påverkan på sociala samt miljö
mässiga aspekter.

17.  Hur tänker ni tjäna pengar på idén?
18.  Kommer det gå att tjäna igen den initiala 

investeringen inom rimlig tid? *
19.  Finns det en tillväxtpotential och en skalbarhet? *
20. Vilka risker finns det och hur tänker ni bemöta 

dem? *
21.  Hur påverkar ni miljön? Finns det sociala  

hållbarhetsfaktorer ni bör förhålla er till? *

Specificera resursbehov
•  Ta fram en strategi för hantering av immaterial

rättsliga skydd. Gör en nyhetsgranskning om du 
vill ta reda på om det är någon idé att söka 
patent.

•  Lista vilka som ingår i teamet och vilken kompe
tens de har.

•  Lista den kompetens som saknas samt vart ni  
tror att ni kan hitta personer som har den.

•  Ta fram en projektplan med aktiviteter och 
uppskattade kostnader.

•  Ta fram en finansieringsplan.
22. Vilka immateriella tillgångar kommer att behö

vas? Vad är strategin för hantering av dessa 
tillgångar? *

23. Beskriv nuläget: Vilka resurser har investerats i  
tid och pengar? *

24. Hur ser dina/era förutsättningar ut att lägga tid 
och pengar på att utveckla idén? Hur ser teamet 
ut och vilken kompetens har ni? Behövs extern 
kompetens/partners? Hur har ni tänkt lösa 
kompetensbehovet?

Vilka är nästa steg i utvecklingen? Beskriv respek tive 
nyckelaktivitet. Vad kommer det kosta att utveckla 
idén vidare? Behövs investering och hur mycket?  
Hur har ni tänkt lösa finansieringsbehovet? *

Verktyg & hjälpmedel

1.  Business Model Canvas. Laborera kring affärs
modellen och hitta nya sätt att skapa, leverera 
och beskriva värdet av erbjudandet. (sid 19)

2.  Fördjupad marknadsöversikt. Sökningar på 
internet för att få ökad förståelse för marknaden. 
Hitta alternativa lösningar, trender och mark
nadshinder. (sid 21)

Konceptfas forts.
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Utveckling

Utveckling. I utvecklingsfasen kommer arbetet 
att förbruka alltmer resurser, både tid och pengar. 
Målsättningen är att utveckla konceptet till ett 
säljbart erbjudande och leverera till den första 
kunden. Innan entreprenören går vidare till denna 
fas är det viktigt att det fi nns tillräckliga belägg för 
att aff ärsidén har en tillräckligt stor marknad, att 
den är genomförbar, kan täcka sina kostnader och 
generera vinst. Om gensvaret från kunderna varit 
otillräckligt kan det vara bättre att förändra och 
anpassa aff ärsidén, snarare än att fortsätta. Det vill 
säga vända tillbaka och ändra på erbjudandet eller 
aff ärsmodellen.

Syfte. Utveckla konceptet till ett säljbart erbjudan
de och leverera till den första kunden.

Att göra. Möt testmarknad, skapa testversioner, 
skapa projektteam. Bearbeta målmarknad, introdu
cera 1.0, introducera organisation.

Marknad. I utvecklingsfasen är målet att påbörja 
försäljningen till några utvalda kunder och analy sera 
hur erbjudandet tas emot av kunderna, hur det 
används och fungerar. Det är en lärandeprocess
där entreprenören ska anpassa och förändra sin 
vara eller tjänst utifrån reaktionerna från markna
den. Det handlar om att få fram ett tillförlitligt
underlag som visar att det går att marknadsföra 

och sälja erbjudandet framgångsrikt på den valda 
marknaden och att beslut kan tas om vilket mark
nadssegment företaget ska sikta på. Här fattas även 
beslut om hur erbjudandet ska positioneras på 
marknaden och hur det ska särskiljas från andras 
alternativ.

Genom att välja ut inledande kunder för testförsälj
ning och testdistribution kan kundernas reaktioner 
och synpunkter inhämtas och bearbetas i organisa
tionen. Processen att utgå från kundens behov leder 
fram till ett erbjudande som kunden verkligen vill ha, 
till vilka volymer och till vilket pris. De tidiga testkun
derna kan fungera som värdefulla referens kunder 
i fortsatt marknadsföring och försäljning.

Många entreprenörer känner sig inte så bekväma 
i säljsituationen. Om ni har pratat med kunder och 
marknaden under idé och konceptfasen så avdra
matiseras det inledande säljarbetet och sannolik
heten ökar för att säljprocessen kommer igång i 
bolaget på ett eff ektivt sätt. Det är också viktigt att 
löpande samla in synpunkter om hur nöjda kunderna 
är med erbjudandet. Åsikterna är en guldgruva för 
fortsatt förändringsarbete av erbjudandet och en 
fortsatt expansion på marknaden. Det kan vara bra 
att dokumentera en säljstrategi med tydliga mål 
och aktiviteter som ständigt revideras.

Marknad Erbjudande Verksamhet

Utveckling

Utveckla
Introducera
Återkoppla

Möt 
testmarknad

Bearbeta 
målmarknad

Skapa testversioner

Introducera 1.0

Utveckla aff ären

Introducera 
organisation
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Erbjudande. Under utvecklingsfasen beslutar ni hur 
erbjudandet ska utformas, vad det ska innehålla för 
att kunna säljas framgångsrikt. Inledningsvis bör det 
vara en testversion eller prototyp som inte behöver 
vara säljbar. När den är testad mot målgruppen är 
nästa steg att ta fram en version 1.0 som går att sälja 
och som gör kunden nöjd, men med så få finesser 
som möjligt. På engelska brukar detta kallas mini
mum viable product som betyder ”minsta möjliga 
produkt”.

Version 1.0 ska ha grundläggande funktioner som 
stämmer med kundernas förväntningar så att 
företaget kan få igång sina första intäkter, men  
alla finesser får vänta till version 2.0. Strategin är  
att snabbt nå ut på marknaden till minimala utveck
lingskostnader och att företaget strävar mot ett 
positivt kassaflöde.

Arbetet med produktutveckling omfattar hela kedjan 
från råvaror, design, tillverkning, paketering och 
distribution till handelsplatsen där erbjudandet 
möter kunden. Vissa erbjudanden är mycket kompli
cerade och kräver ovanliga råvaror eller produk
tions anläggningar i egen eller annans regi, till 
exempel solpaneler eller medicinska varor. Andra är 
mycket enklare och når snabbare ut till sina kunder, 
särskilt inom tjänster, spel och appar. Det är själv
klart viktigt att kalkyler följs upp och korrigeras så  
att bolaget har koll på kostnaderna för utveckling.

När väl försäljningen kommer igång måste företaget 
kunna leverera sitt erbjudande i den hastighet som 
krävs så att kunderna inte behöver vänta på sina 
beställda varor eller tjänster. Kvaliteten i leveransen 
måste också bevakas och säkerställas. Reklama
tionshantering kan vara avgörande för hur kunden 
uppfattar företaget som leverantör. Säkerställ att 
även denna del fungerar professionellt och effektivt.

Det som ofta avgör om verksamheten blir långsiktigt 
framgångsrik är hur effektiv organisationen är på att 
fånga upp möjliga förbättringar/förändringar och 
att sedan verkligen genomföra dessa på ett strate
giskt sätt. Aktiviteter måste prioriteras in i en helhet 
och tilldelas tillräckligt med resurser för genomför
andet. Arbetet med ständiga förbättringar inleds i 
utvecklingsfasen och blir en del av företagets kultur.

Verksamhet. Efterhand som verksamheten kommer 
igång måste organisationens utveckling tryggas.  
Det kommer att gå åt resurser för att framställa 
erbjudandet, marknadsföra, leverera till kund, 
erbjuda support och förbereda för tillväxt. Organisa
tionens leveransförmåga måste säkras i takt med att 
verksamheten växer.

I utvecklingsfasen behöver företaget ofta finansiera 
upp verksamheten för att den ska kunna drivas. 
Antingen genom intäkter från försäljning eller via 
extra externt kapital, oftast som lån eller ägarkapital. 
Beroende på var i Sverige företaget har sitt säte så 
kan det finnas stipendier, bidrag eller lån som kan 
vara attraktiva. Finansieringsplanen bör aktivt
uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Det är även dags att ta de strategiska besluten 
rörande hela affäsmodellen: kundrelationer, kund
segment, kunderbjudande, distributionskanaler, 
nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners, 
kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

När försäljning inletts och företaget börjar få grepp 
om alla delar så kan ni sätta samman all strategisk 
information i en affärsplan. En plan som baseras på 
verkliga erfarenheter och som visar vägen framåt.  
I tidigare skeden har beskrivningarna och planerna 
baserats på visioner och gissningar. Det finns nu 
faktiska affärer att dra lärdomar från och som kan 
användas för att skriva en realistisk affärsplan.

Det största arbetet med verksamheten under 
utvecklingsfasen handlar om att gå från ord till 
handling. Att börja leverera och få planerna från
konceptfasen att bli verklighet. Om inte all nöd
vändig kompetens finns i teamet så är det läge att 
rekrytera rätt nyckelpersoner. Kompetensen kan 
också säkras genom leverantörer, styrelsemed
lemmar, mentorer eller rådgivare. Genom att tidigt 
lägga ner lite omtanke kring företagets värdegrund 
och ledstjärnor får verksamheten en ”personlighet” 
som kan särskilja och stärka företaget framöver 
gentemot konkurrenter på marknaden. De första 
rekryteringarna blir ofta tongivande och det kan 
därför vara viktigt att se till att de första medarbe
tarna delar de värderingar som ni vill ska genomsyra 
företaget.

Att arbeta strukturerat med regelbundna lednings 
och styrelsemöten med dagordning och protokoll, 
ekonomisk uppföljning samt arbete med till exempel 
policies och värdegrund lägger plattformen för 
framtida sätt att arbeta.

Utveckling forts.
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Aktiviteter och nyckelfrågor

Alla nyckelfrågorna från konceptfasen är även 
relevanta i denna fas. Svaren kan behöva upp
dateras utifrån den lärdom ni får av att utveckla
och testa. 

De frågor som är nya är markerade med en *.

Marknad
Möt testmarknad
•  Ta beslut om en testmarknad, vilken geografisk 

marknad och vilket kundsegment som ska 
bearbetas först.

•  Involvera testkunderna i utvecklingen.
•  Ta fram en säljstrategi och en marknadsförings

strategi.
•  Lär er mer om konkurrenterna.
1.  Vilket behov (eller problem) löser ni med er idé?
2.  Vilka lösningar finns på marknaden idag som 

löser samma behov?
3.  Vilka är era konkurrenter och hur mycket kostar 

deras lösningar?
4.  Vilka är konkurrenternas styrkor och svagheter? 

Hur stor marknadsandel har de? *
5.  Hur stor är marknaden idag och hur kommer den 

att se ut om några år? Hur mycket kan ni sälja? 
Använd gärna siffror.

6.  Hur mycket kommer ni sälja respektive år de 5 
första åren? Hur ser försäljningsbudgeten ut? *

Bearbeta målmarknad
•  Påbörja försäljningen.
•  Be de första kunderna om feedback.
•  Ta fram en försäljningsprognos.
7.  Hur ska ni sälja?*
8.  Vad har testkunderna gett för feedback på 

erbjudandet? *
9.  Finns det några trender eller förändringar (t.ex. 

lagkrav) som stärker potentialen för er idé?
10. Vilka är ert viktigaste kundsegment och vilka är 

deras prioriterade problem/behov som ni löser? 
(verifiera detta genom att prata med kund
segmentet)

11.  Hur skulle ni beskriva kundsegmentet i detalj? 
Vilka köpvanor har de? Vilken köpkraft? *

12.  Inom vilken geografisk marknad vill ni börja  
sälja erbjudandet?*

13.  Hur många, hur ofta kommer de att köpa och till 
vilket pris? (verifiera detta genom att prata med 
kundsegmentet)

14. Genom vilka kanaler vill de få tillgång till er 
lösning? (t.ex. egen försäljning, återförsäljare, 
egna butiker, licenser, webbshop)

15. Hur ska marknaden bearbetas/få information om 
ert erbjudande? Hur ska ni marknadsföra er? *

Erbjudande
Skapa testversioner
•  Ta fram testversioner eller prototyper.
•  Testa hela produktionskedjan.
•  Be potentiella kunder testa och ge feedback på 

prototypen.
•  Jämför produktionsmetoden med konkurrenternas.
16. Hur ska produktionen, paketeringen och  

leveransen av er lösning gå till?
17.  Finns det problematik kopplat till produktion, 

paketering eller leverans?*
18.  Vilka fördelar respektive nackdelar har ni mot 

konkurrenterna när det kommer till produktion, 
paketering och leverans?*

19.  Hur mycket kommer det att kosta att producera 
er lösning?

20. Hur stora är de initiala kostnaderna för att 
utveckla lösningen vidare? (t.ex. utveckla version 
1, kundtester, investering i maskiner)

Introducera 1.0
•  Ta fram en enkel säljbar produkt.
•  Lista vilka funktioner som ni kan addera till 

produkten senare. Samt möjliga produktområden.
•  Ta beslut om hur kunderna ska betala.
21. Vad är ert erbjudande och vad skiljer det från 

andra lösningar? Vad är unikt?
22. Hur kommer varan eller tjänsten fungera mer 

detaljerat?
23. Vilka funktioner innehåller version 1.0 och vilka 

funktioner kommer läggas till?*
24. Kommer det i framtiden att finnas flera produkt

områden? *
25. Bifoga en visualisering, skiss eller modell.
26. Vilket värde skapar ni för era kunder, vad är det 

som är bra? (uttryckt i pengar/tid/kvalitet/
bekvämlighet)

27. Hur ska ni prissätta erbjudandet?
28. Hur ska kunden betala?*

Utveckling forts.
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Verksamhet

Utveckla affären
•  Ta fram preliminära resultat och balansräkningar.
•  Ta fram likviditetsbudgeten för det kommande året.
•  Gör en SWOTanalys (styrkor, svagheter, möjlig

heter och hot).
29. Hur tänker ni tjäna pengar på idén?
30. Kommer det gå att tjäna igen den initiala 

investeringen inom rimlig tid?
31. Finns det en tillväxtpotential och en skalbarhet?
32. Hur ser den preliminära resultat och balans

räkningen ut de första åren?*
33. Hur ser likviditetsbudgeten ut det kommande 

året? *
34. Vilka risker finns det och hur tänker ni bemöta 

dem?
35. Vilka möjligheter finns och hur ska ni ta tillvara 

dem? *
36. Vilka är era svagheter? (ex. med affärsidén, 

produktionen, teamet) *
37. Vilka är era främsta styrkor? Vad är det som 

kommer ge ert företag konkurrensförmågan?  
(ex. produkten, strategin, teamet eller priset) *

38. Hur påverkar ni miljön? Finns det sociala håll
barhetsfaktorer ni bör förhålla er till?

39. Vilka immateriella tillgångar kommer att behö
vas? Vad är strategin för hantering av dessa 
tillgångar?

40. Beskriv nuläget: Vilka resurser har investerats i  
tid och pengar?

Introducera organisation
•  Ta fram ett ”internt CV” till varje nyckelperson.
•  Gör en organisationskarta med ansvarsfördelning.
•  Specifiera inventarie, lokal och anläggningsbehov
41. Hur ser dina/era förutsättningar ut att lägga tid 

och pengar på att utveckla idén?
42. Hur ser teamet ut och vilken kompetens har ni? 

(operativt team, delägare, styrelse och rådgivare)
43. Vad har varje nyckelperson för branscherfarenhet

er, nätverk, utbildningar och relevant erfarenhet? *

44. Behövs ytterligare kompetens?
45. Hur har ni tänkt lösa kompetensbehovet? 

(rekrytering, partners, ex: underleverantörer, 
rådgivare)

46. Vem ska ansvara för vad? Hur har ni tänkt ordna 
företagets administration och bokföring? Hur 
säkrar ni att ni hela tiden har koll på företagets 
ekonomi? *

47. Vad har ni för behov av inventarier? Vad har ni för 
behov av lokaler och anläggningar? Var ska de 
ligga, vad ska de innehålla och hur ska de se ut? 
Vad kommer det kosta?*

Vilka är nästa steg i utvecklingen? Beskriv respektive 
nyckelaktivitet. Vad kommer det kosta att utveckla 
idén vidare? Behövs investering och hur mycket?  
Hur har ni tänkt lösa finansieringsbehovet?

Verktyg & hjälpmedel

1.  Business Model Canvas. Laborera kring affärs
modellen och hitta nya sätt att skapa, leverera 
och beskriva värdet av erbjudandet. (sid 19)

2.  Intäktsmodeller. Lista med alternativa intäkts
modeller att inspireras av. (sid 23)

3.  Testmarknad och säljarbete. Guide som ger dig 
tips till bearbetningen av testmarknaden och till 
säljarbetet. (sid 25)

Utveckling forts.
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Kommersialisering. I kommersialiseringsfasen
är bolaget mer moget. Försäljningen rullar på, 
leveranserna sköts, kunderna är nöjda och verk sam
heten börjar bli mer etablerad. Fokus bör nu ligga 
helt på att öka försäljningen, öka marknadsandelarna, 
expandera med nya varor eller tjänster på den 
etablerade marknaden eller expandera på 
nya marknader.

Syfte. Öka försäljningen och utveckla organisationen.

Att göra. Öka försäljningsinsatser och leveranska
pacitet, utöka organisation. Identifi era nya markna
der, vidareutveckla erbjudandet och verksamheten.

Oavsett om satsningen är tänkt att vara ett livsstils
företag eller ett snabbväxande tillväxtföretag 
fokuserar kommersialisering på att utnyttja mark
nadens möjligheter och potential. Målet är att nå en 
långsiktigt hållbart lönsamhet till företaget. Resulta
tet kan också bli ett uppköp från någon av de större 
marknadsaktörerna. Allt utifrån bolagets vision och 
mål.

Marknad. Insatserna för att sälja erbjudandet 
trappas upp i takt med vad ekonomi och strategiska 
planer medger. Fokus ligger på att få säljprocessen
att fungera som det är tänkt. Även marknadsföringen 
bör brytas ner i detalj så att den kan bli så värdefull 
som möjligt för företaget.

Att sätta upp så kallade nyckeltal och följa upp 
dessa regelbundet är ett eff ektivt sätt att hålla koll 
på verksamheten. Exempel på nyckeltal är mark
nadsandelar, kostnad per anskaff ad kund, intäkter 
per kund och lönsamhet per kund.

Ett aktivt arbete med att följa upp kundernas 
nöjdhet, förändringar i branschen, på marknaden 
och hos konkurrenter kan visa på nya möjligheter
eller kritiska förändringar som kan påverka bolagets 
framtid. Ni kan behöva expandera på nya markna
der eller utveckla nya erbjudanden.

Erbjudande. Nu är det dags för företaget att säker
ställa och optimera sin leverans, produktions 
och distrubutionsförmåga och hitta möjligheter för 
expansion. Tillfälliga lösningar från tidigare faser 
måste nu få permanenta lösningar. Rutiner för 
kvalitetskontroll, support, klagomål och kundnöjdhet 
bör fi nnas.

Resurser inom organisationen och hos samarbets
partnerns måste säkerställas, insatser utvärderas 
och bytas ut om det inte fungerar.

Tendensen är att livscyklerna för olika erbjudanden 
blir allt kortare vilket kräver kontinuerliga förbätt
ringar av erbjudandet med ny design, nya material 
och nytt innehåll. Detta kan innebära att varan eller
tjänsten kan förändras radikalt över tiden, till den 
grad att den knappt liknar det ursprungliga erbju
dandet. Kom dock alltid ihåg att utgå från kunden 
och marknadens behov.

Kommersialisering

Marknad
Erbjudande

Verksamhet

Kommersialisering

Väx & Sälj mer

Öka försäljnings-
insatserna

Identifi era nya 
marknader

Öka 
leverans kapaciteten

Vidareutveckla 
erbjudandet

Utöka 
organisationen

Vidareutveckla 
verksamheten
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Verksamhet. De strategiska besluten handlar om att 
etablera en professionell styrelse, skapa en långsik
tigt fungerande organisation och att komplettera 
med kompetenser som behövs för kärnverksam
heten. Ledningen sätter fullt fokus på att nå positivt 
kassaflöde och lönsamhet samt att maximera 
avkastningen på genomförda investeringar.

Affärsmodellen finslipas så att den möjliggör tillväxt 
och skalbarhet i verksamheten. Organisation och 
resurser ska finnas för utveckling av nya erbjudan
den. Eventuell vinst kan återinvesteras i verksam
heten för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Investering i 
olika ledningssystem kan vara på sin plats beroende 
på bransch och typ av verksamhet, till exempel
kvalitets, miljö och innovationsledningssystem.

Professionalitet i arbete med strukturerat arbetssätt 
till exempel uppdaterad affärsplan med prioriterade 
och resurssatta aktiviteter, tydlig vision om vart 
företaget siktar, nedbruten verksamhetsplan för 
närmsta år/åren, möjliggör ofta expansion och 
utveckling. Allt på lämplig nivå utifrån företagets 
ambition.

I kommersialiseringsfasen tar många tillväxtföretag 
ofta in större externa investeringar för att möjliggöra 
expansion och tillväxt i bolaget. Det som ofta är 
avgörande är för att lyckas med det är att företaget 
kan visa att alla tre dimensionerna marknad, 
erbjud ande och verksamhet fungerar tillfredsställande.

Världen förändras allt snabbare och framtidens 
vinnare är de företag som lyckas förändra sig 
tillräckligt snabbt, som hittar nya affärsmodeller
och fortsätter att leverera ett värdefullt erbjudande 
till sina kunder. Med en strategisk planering i en 
daglig dynamisk och tillräckligt flexibel process ökar 
möjligheterna till framgång.

Aktiviteter och nyckelfrågor

Aktiviterna i denna fas handlar främst om att öka 
försäljningen och utveckla organisationen. För varje 
ny lärdom och insikt bör ni löpande uppdatera 
affärsplanen.

•  Öka försäljningsinsatser.
 1. Fungerar säljprocessen?
•  Identifiera nya marknader.
 2. Expanderar försäljningen på nya marknader,  

med nya erbjudanden?
•  Öka leveranskapaciteten.
 3. Är leveransförmågan tillförlitlig och optimerad?
•  Vidareutveckla erbjudandet.
 4. Hur kan produkten/tjänsten utvecklas?
•  Utöka organisationen.
 5. Fokuserar ni på skalbarheten i affären?
•  Vidareutveckla verksamheten.
 6. Växer affären och expanderar verksamheten? 

Kommersialisering forts.
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Verktyg

1. Business Model Canvas 

2. Marknadsöversikt 

3. Intäktsmodeller 

4. Testmarknad och säljarbete
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För att löpande utveckla företagets affärsmodell 
finns ett verktyg som heter Business Model Canvas. 
Det är en canvas som gör det enkelt att laborera 
kring affärsmodellen och hitta nya sätt att skapa, 
leverera och fånga upp värdet av ett erbjudande.

Fördelen med Business Model Canvas är att affärs
modellen kan kommuniceras överskådligt och enkelt, 
på några få minuter, och att ändringar kan göras 
snabbt. Därmed kan affärsmodellen utvecklas
och förfinas i takt med att entreprenören lär sig  
mer om marknad och konkurrenter.

Innan idén är prövad på marknaden är en stor del  
av all information antaganden och ofta felaktiga. 
Antaganderna ändras när feedback och ny infor
mation kommer in under möten med kunder och 
rådgivare.

Ifall några antaganden visat sig inte stämma med 
verkligheten arbetar entreprenören kontinuerligt  
om sin canvas.

Nyckelfrågor till Business Model Canvas

Kundsegment
•  För vem skapar vi värde?
•  Vem är vår viktigaste kund?

Värdeerbjudande
•  Vilket värde levererar vi till kund?
•  Vilket av kundens problem löser vi?
•  Vilket/vilka behov tillfredsställer vi?
•  Vilken kombination av produkter och tjänster 

erbjuder vi varje målgrupp?

Kanaler till kund
•  Genom vilka kanaler vill målgruppen bli nådd?
•  Vilka kanaler använder vi idag?
•  Hur är våra kanaler integrerade?
•  Vilken fungerar bäst?
•  Vilka är mest kostnadseffektiva?
•  Hur integrerar vi dessa med kundens rutiner?

Kundrelation
•  Vilken typ av relation förväntar sig varje  

målgrupp att vi upprättar och underhåller?
•  Vilka relationer har vi upprättat?
•  Hur kostsamma är relationerna?
•  Hur är relationerna integrerade med resten  

av affärsmodellen?

Intäktsmodell
•  Vilket mervärde är kunden verkligen villig  

att betala för?
•  Vad betalar kunderna för nu?
•  Hur betalar kunderna nu?
•  Hur föredrar kunderna att betala?
•  Hur stor del av total intäkt står resp  

intäktsström för?
•  Hur mycket bidrar varje intäktsström till  

de totala intäkterna?

Nyckelaktiviteter
Vilka nyckelaktiviteter är vitala för;
•  Vårt erbjudande?
•  Våra kanaler?
•  Våra kundrelationer?
•  Våra intäktströmmar?

Nyckelresurser
Vilka nyckelresurser är vitala för;
•  Vårt erbjudande?
•  Våra kanaler?
•  Våra kundrelationer?
•  Våra intäktströmmar?

Nyckelpartners
•  Vilka är våra viktigaste partners?
•  Vilka är våra viktigaste leverantörer?
•  Vilka nyckelresurser kommer från partners?
•  Vilka nyckelaktiviteter utförs av partners?

Kostnadsstruktur
•  Vilka är de viktigaste kostnadsdrivarna  

i vår affärsmodell?
•  Vilka nyckelresurser är dyrast?
•  Vilka nyckelaktiviteter är dyrast?

1. Business Model Canvas
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Marknadsöversikten ska ge en översiktlig bild om 
potentialen i idén och hur marknaden ser ut i dag. 
Nedan finns några guidelines för hur en förenklad 
respektive fördjupad marknadsöversikt kan utformas.

Förenklad marknadsöversikt

1.  Använd informationen i idébeskrivningen eller 
liknande dokumentation. (beskrivning av lösningen, 
behovet, marknaden + enkel skiss). 

2.  Gör sökningar på internet efter varor eller tjänster 
som löser samma behov. Använd olika sökord och 
på både svenska och engelska. Ange vilka sökord 
du har använt. Lägg in bilder och länkar.

3.  Lägg in en slutsats överst i dokumentet med er 
bedömning om innovationsgrad. Denna berättar 
om produkten är: ny för världen, ny för markna
den eller ny för företaget. (Se ”mall för bedöm
ning” på nästa sida).

Fördjupad marknadsöversikt

Genomför momenten för förenklad marknads
översikt samt:
1.  Gör en mer fördjupad sökning och lista befintliga 

lösningar med bild och bildtexter. Ange så mycket 
information som möjligt: mått/omfång på 
befintliga varor/tjänster, priser och vilka egen
skaper de har. Ange även information om den 
organisation som säljer lösningen.

2.  Ta reda på så mycket som möjligt om marknaden 
och affärspotentialen.

 a.  Undersök trender eller förändringar på  
marknaden.

 b.  Undersök om det det finns några uppenbara 
marknadshinder.

 c. Undersök storleken på marknaden.

Sök på internet, maila eller ring personer som kan 
sitta på relevant information (t.ex. potentiella kunder, 
leverantörer, branschkunniga och återförsäljare).  
Vid kontakt med t.ex. företag kan du agera som
en vanlig kund och/eller i researchsyfte kring andra 
varor/tjänster. Dokumentera all information och 
ange källor.

3.  Lägg till en slutsats överst i dokumentet. Precis 
som i förenklad marknadsöversikt gör en bedöm
ning över innovationsgrad. Komplettera med 
marknadspotential, unikitet och tillväxtpotential. 
(Se ”mall för bedömning” på nästa sida).

Nyckelfrågor

Du kan använda några av nyckelfrågorna från 
konceptfasen som underlag till den fördjupade 
marknadsöversikten:

Marknad (konceptfasen)

Utvärdera volym och konkurrens  
Vilka lösningar finns på marknaden idag som löser 
samma behov?

Vilka är era konkurrenter och hur mycket kostar 
deras lösningar?

Hur stor är marknaden idag och hur kommer den  
att se ut om några år? Använd gärna siffror.

Specificera marknaden
Finns det några trender eller förändringar (t.ex. 
lagkrav) som stärker potentialen för er idé?

Vilka är ert viktigaste kundsegment och vilka är deras 
prioriterade problem/behov som ni löser? (verifiera 
detta genom att prata med kundsegmentet).

Hur mycket kan ni sälja? Hur många, hur ofta 
kommer de att köpa och till vilket pris? (verifiera 
detta genom att prata med kundsegmentet).

Genom vilka kanaler vill de få tillgång till er lösning? 
(t.ex. egen försäljning, återförsäljare, egna butiker, 
licenser, webbshop). 

2. Marknadsöversikt
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Mall för bedömning

Innovationsgrad
Ringa in ett alternativ (a–c):

a.  Kan vara ny för världen (innovation). Under  
denna begränsade sökning har vi inte hittat 
någon liknande lösning någonstans i världen.

b.  Kan vara ny för marknaden (innovation). Under 
denna begränsade sökning har vi inte hittat 
någon liknande lösning på den marknad som  
vi har tänkt verka på, men det finns på andra 
marknader. Definiera den valda marknaden.

 Vilka marknader finns lösningen på:

c.  Ny för företaget (ej innovation). Det finns liknande 
lösningar på marknaden, men det är nytt för detta 
företag att erbjuda detta.

Marknadspotential
Ringa in ja eller nej på respektive fråga:

1.  Det finns en väl genomarbetad lista över  
alternativa lösningar på marknaden.

 Ja  Nej

2.  Det finns ett verifierat behov på marknaden.
 Ja  Nej

3.  Det finns inga uppenbara marknadshinder.
 Ja  Nej

4.  Det finns möjliga kanaler för att få ut lösningen  
på marknaden.

 Ja  Nej

Erbjudandets unikitet och potential
1. Idén verkar vara unik på marknaden. Hur?  

Ringa in ett eller flera alternativ (a–f): 

 a.  Prisnivån eller prissättningen är unik för den  
här typen av lösning. 

 b.  Kvaliteten, produktionstekniken eller materialet  
är unikt.

 c.  Paketeringen eller distributionssättet är unikt.

 d.  Tekniken, prestandan eller konstruktionen är 
unik.

 e.  Designen, användargränssnittet eller uttrycket 
är unikt.

 f.  Det finns annat som är unikt nämligen:

2.  Det är sannolikt att erbjudandet skapar större 
värde för kunden än befintliga erbjudanden.

 Ja  Nej

3.  Det är sannolikt att det går att tillverka och 
leverera erbjudandet.

 Ja  Nej

4.  Prisbilden verkar vara realistisk.
 Ja  Nej

Tillväxtpotential
Ringa in ett alternativ (a–f ):

a.  Detta kan vara en skalbar affärsidé med stor 
tillväxtpotential.

b. Detta kan vara en något skalbar affärsidé med 
viss tillväxtpotential.

c.  Detta kan vara en affärsidé som kan försörja  
ett par personer på heltid.

d.  Detta kan vara en affärsidé som kan försörja  
en person på deltid eller heltid.

e.  Detta är en bra idé, men det går inte att avgöra 
än om det går att tjäna pengar.

f.  Det behövs en mer grundlig analys för att kunna 
besvara frågorna.
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Hur tjäna pengar? Hur ta betalt? När man utvecklar 
ett nytt bolag så finns det en rad olika alternativ för 
hur bolaget ska generera intäkter, ta betalt. Här har 
vi sammanställt de vanligaste intäktsmodellerna 
med en kort beskrivning av varje.

Fundera igenom hur olika intäktsmodeller förändrar 
bolagets erbjudande och hur värdet för kunden 
påverkas. Vilka konsekvenser får olika intäktsmo
deller för bolagets affärsmodell? Kanske kan ni nå 
nya kundsegment med en annan intäktsmodell?

Genom att arbeta aktivt med olika kombinationer  
av affärsmodeller kan nya tillväxtbolag hitta nya 
kunder. Eller attrahera kunder från konkurrenter.

Här följer några exempel på olika intäktsmodeller.  
I tabellen framgår vilka parametrar som ingår i resp 
intäktsmodell. Med hjälp av dessa paramentrar kan 
man göra en uppskattning av om det går att tjäna
pengar på idén.

3. Intäktsmodeller

Avgift för handling där parter utbyter 
varor eller tjänster mot betalning.

Försäljning av vara eller tjänst till 
kund. T.ex. direktförsäljning, grossist, 
detaljhandel, e-handel.

Kunden betalar för del av leverans 
innan leveransen sker.

Säljer möjlighet att marknadsföra,  
distribuera budskap till en utvald 
publik. T.ex. tittare, läsare, lyssnare, 
deltagare.

Försäljning och support av etablerat 
koncept till andra att investera i, 
växa och sköta.

Försäljning och support av  
distributionsnät, anläggning,  
i samband med utnyttjande.

Hantverkare, 
Anläggnings-
leverantörer

Nike
Arla
Intel
Apple
Footway

eBay
Visa
Mäklare
Google Ads
Banker

Google
Facebook
Dagens Industri
TV3
Arenor
Appar

Mc Donalds
Pressbyrån
Indiska
Texas Longhorn

Vatten, Elektricitet
Telefoni
Sopor
Tågtransporter 
Drift av tunnel-
banan
Drift av IT-system

Förskottsbetalning

Beskrivning
Exempel

Parametrar

Styckförsäljning

Transaktioner

Reklam

Franchiseavgifter

Serviceabonnemang/ 
Tjänsteabonnemang

Kapitalbehov över tiden
Likviditetsanalys
Kostnader
Intäkter
Vinst

Kostnad för verksamheten
Avgift/transaktion
Antal transaktioner
Intäkt
Vinst

Kostnader
Franchiseavgift
Antal franchiseavtal
Vinst

Kostnad/enhet
Pris/enhet
Antal sålda enheter
Intäkt
Vinst

Kostnad/annons
Annonspris/tittare
Antal annonser
Antal tittare
Intäkt
Vinst

Investeringskostnad
Kostnad/enhet
Pris/enhet
Antal enheter utnyttjat
Intäkt
Vinst
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Parametrar

Avgift för kompetensbaserade 
tjänster.

Ersättning för tjänster, t.ex. i ett 
tidsbestämt avtal kopplat till en 
försäljning. 

Fast pris som ger behörighet till 
vara, tjänst för en viss tid.

Ersättning till upphovsman, varu-
märkesägare, patenträttsinne-
havare för rätten att nyttja ett 
verk, t.ex. trycka, sälja en bok, 
spela ett musikstycke på radio, 
använda ett patent.

Gratis baserbjudande toppat 
med ett premiumerbjudande  
mot betalning för extra tjänster.

Gratis baserbjudande toppat  
med möjlighet att köpa till extra 
tid, verktyg, liv mm. Bygger på 
frustration som drivkraft.

Insamling av pengar som ger 
bidragsgivarna rätt till en vara, 
tjänst, ägarandel, delaktighet, 
erkännande eller annan belöning. 
Publik exponering är en viktig del 
av upplägget. 

Kostnad/vara, enhet
Pris/period
Antal prenumeranter
Intäkt
Vinst

Kostnad/arbetad tim
Pris/arbetad tim
Antal tim/tillfälle, projekt, leverans
Antal tillfälle, projekt, leveranser
Intäkt
Vinst

Kostnad/erbjudande
Pris/erbjudande
Antal premium avtal
Intäkt
Vinst

Ersättning per volym och tidsperiod
Antal användare
Antal produkter
Omfattning av tjänsterna

Utvecklingskostnader inkl. IP
Licensavgift
Antal licenstagare
Intäkt
Vinst

Kostnad/erbjudande
Pris/erbjudande
Antal utnyttjade erbjudande
Intäkt
Vinst

Bidrag/givare
Sammanlagt insamlat belopp
Utvecklingstid
Typ av belöning
Spridningseffekter

Tidningar
Bokklubbar
Fitness 24 seven
Linas Matkasse

Underhåll av 
levererade  
lastbilar
Reservdelar, 
reparationer och 
garantitjänster

McKinsey
Arkitekter 
Designers
Tandläkare
Sjukgymnast

Tech Transfer 
verksamhet inom 
universitet, 
Utveckling vid 
tekniktunga  
företag t.ex.  
Apple, ABB STIM

Vanlig betalnings-
modell inom ICT, 
webbaserade
tjänster t.ex.  
Spotify, Flickr

Vanlig betalnings-
modell inom  
spelindustrin,  
t.ex.Candy Crush 
Saga

Allt vanligare för 
mindre projekt 
och varor/tjäns-
ter, både i ideella 
och kommersiella 
sammanhang. 

Prenumeration/
Abonnemang

Serviceavtal

Arvode

Licenser, Royalties

Freemium

Free-to-Play

Crowdfunding

Beskrivning
Exempel
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Under hela utvecklingen av erbjudandet från idé  
till kommersialisering, är det viktigt att ha stenkoll  
på kunden och hela tiden tänka på att erbjudandet 
ska vara säljbart. Tappar du fokus på kunden så  
ökar risken att du utvecklar något som kunden inte  
vill ha och hela affären tappas bort. Detta är en  
kort introduktion till hur en fungerande säljprocess
kan byggas upp.

Testmarknad
Kontakt med kunden ska inledas senast i koncept
fasen eller helst redan i idéfasen. Genom att inter
agera med kunden och testmarknaden ökar möjlig
heten att bolaget utvecklar det som kunden verkligen 
vill ha. Inled dessa tidiga samtal med öppna frågor, 
beskrivningar, antaganden, till exempel:

Jag tror att ni har följande behov – stämmer det?  
Om vårt erbjudande fanns på marknaden – skulle ni 
vara intresserad av att köpa det? När vårt erbjudande 
finns på marknaden ser situationen ut på följande  
vis – vill ni vara med där?

Lyssna noga på kundens svar. Om kunden svarar  
Nej, det stämmer inte, följ upp med utvecklande 
frågor till exempel:
•  Kan du beskriva vad det är som gör att ni inte 

håller med?
•  Vad i våra antaganden är fel?
•  Vad är det som är verkligen viktigt för er?
•  Vad behövs för att ni ska bli intresserade av  

att köpa?

Låt kunden berätta om sin situation. Lyssna och lär. 
Ta med de nya kunskaperna hem och utveckla 
erbjudandet vidare efter de nya insikterna från 
marknaden. Våga även vara tydlig och fråga kunden 
om de är villliga att köpa om alla synpunkter 
beaktas.

Säljarbete
Ett framgångsrikt säljarbete kräver ofta att erbju
dande och säljargument anpassas till kunden.  
I konceptfasen kan ni resonera kring vem som är 
drömkunden och vem som ska bli första kund. 
Definera ett smalt kundsegment. Under utvecklings
fasen kan ni utveckla vidare och titta på ett bredare 
kundsegment.

Mot slutet av utvecklingsfasen och i kommersiali
seringsfasen handlar det om ”faktiska köpare” och 
”trogna kunder” som återkommer och köper mer. 
Titta även på hur ni kan expandera till fler kundseg
ment och fler marknader. Processen med att följa 
upp och mäta hur många möjliga affärer som ryms 
inom varje kundsegment leder så småningom
till en fungerande säljprocess.

Säljprocessen är kontinuerlig och får aldrig stanna 
av. Då tappar företaget kraft och fart framåt.  
Det är från kunden och marknaden som inspiration 
att exploatera nya möjligheter kommer. För bästa 
ordning och reda bör säljprocessen stöttas av ett så 
kallat CRMsystem, (customer relation management 
system). Processen kan till exempel delas upp i 
delstegen på nästa sida.

4. Testmarknad & säljarbete
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1   Prospekt, Leads,  
Potentiella kunder

Syfte: 
• Välja ut de kunder som är mest intressanta.
•  Identifiera tänkbara kunder och vad som kännetecknar en bra kund.
•  Kvalificera, prioritera och välja ut kunder för aktiv försäljning av 

faktiskt erbjudande.

2  Sälj

Syfte: 
•  Introducera företaget och dess erbjudande.
•  Skapa en personlig kundkontakt där kunden får en relation till  

din produkt.
•  Få en tydlig och klar bild av kundens situation och verkligt  

viktiga behov.
•  Utveckla lösningen utifrån kundens behov.
•  Få en affär i hamn, få till ett avslut där köparen verkligen köper  

ert erbjudande, en affär som båda parter är nöjda med.

3 Merförsäljning

Syfte: 
•  Skapa fler affärer.
•  Följ upp leveransen av erbjudandet.
•  Fånga upp möjligheter till kompletterande försäljning av till  

exempel service, tjänster, reservdelar, engångsartiklar.
•  Fånga upp möjligheter till nya erbjudanden som stämmer  

överens med nya behov.

4  Kundvård

Syfte: 
•  Nöjda kunder som känner sig sedda och viktiga.
•  Sociala aktiviteter.
•  Belöningssystem, till exempel mängdrabatter.
•  Uppdateringar, förbättringar.



Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och  
långsiktigt hållbart. Våra rådgivare har lång erfarenhet  
av att vägleda företag framåt på tillväxtresan. Oavsett  
var du är på den resan bör du kontakta Almi.

almi.se


