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SAMMANFATTNING 
Dagens samhälle har blivit mer och mer digitaliserat vilket har lett till att förändrade 
köpbeteende har vuxit fram hos kunderna. Genom den digitala utveckling har kundernas tillgång 
till information ökat kraftigt, vilket gör att kunderna är mer välinformerade än någonsin. Det 
ökar konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden och leder till att driva på 
innovationstakten. För att lyckas med det räcker det inte längre att företagen fokuserar på teknisk 
utveckling utan de måste istället fokusera på att ta fram helt nya affärsmodeller. De nya 
affärsmodellerna bör i sin tur fokusera på att sätta användarna i centrum för värdeskapandet för 
att på så vis maximera användarnas upplevda värde. Frågeställningen som besvarats genom 
uppsatsen har därför varit att undersöka hur användarcentread affärsmodellinnovation kan 
bedrivas i ett B2C sammanhang. Syftet var sedan att ta fram ett ramverk för användarcentrerad 
affärsmodellinnovation. För att göra det utgick arbetet från uppfyllnad av användarnas behov för 
att på så vis säkerställa att användarcentrering uppnås. 

För att ta fram ramverket studerades relevant litteratur och sex olika fallföretag för att på så vis ta 
fram ett nytt analysverktyg som kan användas för att förstå och jämföra affärsmodellinnovation 
mellan olika företag. Det verktyget applicerades sedan på de olika fallen varpå en inbördes 
jämförelse genomfördes. Utifrån den jämförelsen kunde sedan en sammanställning av best 
practice av användarcentrerad affärsmodellinnovation tas fram. Utifrån jämförelsen kunde även 
konkreta insikter om hur företag som vill ställa om från en traditionell B2B-logik mot att istället 
bli en mer användar- och B2C-fokuserad verksamhet tas fram. Fallstudierna var av teoretisk och 
kvalitativ karaktär och baserades på i första hand av studier av teoretiska artiklar, 
årsredovisningar och kvalitativa intervjuer med innovationspersonal på fallföretagen. 

Den empiriska undersökningen visar att framgångsrik användarcentrerad affärsmodellinnovation 
tenderar att fokusera på innovation av kunderbjudande, kundrelationer och kanaler. Traditionella 
företag som är fokuserade på att göra affärer med andra företag tenderar däremot att fokusera på 
innovation av interna aktiviteter och resurser. För företag som vill skifta fokus i verksamheten 
från B2B till B2C användarcentrering bör därför ställa om den övergripande 
innovationsförmågan mot en mer erbjudande och kundorienterat innovationsstrategi. 

Det nya ramverket kan således användas rakt av för att applicera användarcentrerad 
affärsmodellinnovation i ett företag. Eller så kan ramverket omformas och anpassas efter andra 
kontexter än de som studerats i uppsatsen genom att använda andra eller fler exempel. Slutligen 
kan även de konkreta verktygen som satts samman och presenterats i uppsatsen användas separat 
för att övergripande analysera och förstå affärsmodellinnovation i företag eller hela branscher.  



 

  



 

ABSTRACT 
Today's society has become more and more digitalized, which has led to that changes in 
purchasing patterns have emerged among customers. Through the digital development, 
customers' access to information has increased dramatically, which means that customers are 
more informed than ever. That development leads to increased competition between the various 
players on the market and an increase in the pace of innovation. To succeed, it is no longer 
enough that companies focus on technological development but must instead focus on 
developing new business models. The new business models in turn should focus on putting users 
at the center of the value creation to thereby maximize the users' perceived value. The question 
that is answered through this thesis has been how user centered business model innovation can 
be conducted in a B2C context. The aim then was to develop a framework for user-centric 
business model innovation. To make it work the thesis has been focusing on the fulfillment of 
the user needs, thus ensuring that the user centering is achieved. 

To develop the framework relevant literature and six different cases companies were studied, in 
order to create a new analysis tool that can be used to understand and compare business model 
innovation between companies. The tool was then applied to the various cases and the results 
were compared with each other. Based on the comparison a compilation of best practices of user-
centered business model innovation could be compiled. Based on the comparison practical 
insights on how companies who want to switch from a traditional B2B logic to instead become a 
more user- and B2C-focused activities were identified and analyzed. The case studies were of 
theoretical and qualitative nature and based on primarily the study of theoretical articles, annual 
reports and interviews with staff working with innovation in the cases companies. 

The empirical study shows that successful user-centric business model innovation tends to focus 
on innovation of value propositions, customer relations and channels. Traditional companies that 
are focused on doing business with other companies, however, tend to focus on the innovation of 
internal activities and resources. For companies that want to shift the focus of the business from 
B2B to B2C should hence change the overall innovation capability towards more offers- and 
customer-oriented innovation strategies. 

The new framework can be used straight off to apply user-centered business model innovation in 
a company. Or the framework can be reshaped and adapted to different contexts than those 
studied in this thesis by using other or more examples. Finally, the concrete tools that are put 
together and presented in the thesis could be used independently to analyze and understand the 
overall business model innovation in companies or entire industries. 
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1 INLEDNING 
Nedan följer en inledning av studien där arbetets omfång ämnas beskrivas. Först kommer en 
introduktion där ämnet läggs fram. Efter det kommer ett avsnitt som behandlar de identifierade 
problemen uppsatsen har grundats på. Slutligen kommer även ett avsnitt som beskriver syftet och 
frågeställningen som använts för att belysa och analysera problemet. 

1.1 Introduktion 
Dagens samhälle har blivit mer och mer digitaliserat vilket har lett till att förändrade 
köpbeteende har vuxit fram hos kunderna. Genom den digitala utveckling har kundernas tillgång 
på information ökat kraftigt, vilket gör att kunderna är mer välinformerade än någonsin. Det ökar 
konkurrens mellan de olika aktörerna på marknaden och leder till att driva på innovationstakten 
för att kunna erbjuda kunderna en optimal köpupplevelse. I takt med att digitaliseringen ökat 
börjar kunderna ta tillgängligheten av flera kanaler allt mer för givet och företagen måste sätta 
kunden i fokus för att kunna uppfylla deras behov. Detta har gjort att omloppstiderna på 
produkter och tjänster har blivit kortare och att aktörerna måste lägga mer fokus på innovation. 
För att klara av det måste de sätta kunden i centrum för hela värdeskapandet genom att 
sammanlänka alla kanaler till ett homogent flöde, där kunden kan röra sig fritt mellan de olika 
kanaler och erbjudanden som erbjuds. 

Eftersom kunderna får mer kunskap om produkter och tjänster som finns på marknaden tack vare 
den ökade digitaliseringen i samhället blir också kundernas behov allt fler och tydliga. För att 
företagen ska kunna möta de nya behoven och den allt högre innovationstakten utan att förlora 
sin identitet på marknaden måste de fokusera på affärsmodellinnovation. Eftersom kostnaderna 
för innovation har ökat kraftigt har även livscyklerna på produkter och tjänster blivit allt kortare 
och därmed har efterfrågan på innovation ökat. Det gör att affärsmodellinnovation måste 
bedrivas snarare än bara traditionell teknologisk forsknings och utveckling. Det företag som 
lyckas med att möta kundernas behov genom affärsmodellinnovation kommer att kunna ta 
marknadsandelar från andra företag både i den egna marknaden och utanför den. Den 
omställningen kan medföra att helt nya företag börjar konkurrera på nya marknader vilket kan 
leda till att tidigare partner utvecklas till konkurrenter. Därför behöver företag få nya perspektiv 
genom omfattande kundinsikter utan att låsa sig till en specifik teknologi. 

Den snabba utveckling som sker nu gör att kunderna ställer högre krav på aktörernas förmåga till 
utveckling och kundanpassning, det skapar en maktförflyttning från aktörerna som finns på 
marknaden till kunderna. Det gör så att aktörerna måste förändra utvecklingsarbetet från det 
traditionella där fokusen var på ”technology push” logik till att istället fokusera 
utvecklingsarbete på ”market pull” logik. Den logiken innebär att aktörerna utvecklingsarbete 
måste förstå kundernas problem och göra allt för att lösa dem på ett optimalt sätt, istället för att 
kunderna ska anpassa sig efter det aktörerna erbjuder. 

1.2 Problemformulering 
Nedan följer en diskussion av några av de centrala problemen inom området för 
användarcentrerad affärsmodellsinnovation i dagsläget. Problemen kan sammanfattas i följande 
övergripande punkter: 
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• Avsaknad av organisatoriskt stöd som fokuserar på service dominant- och B2C logik 
• Otydlighet i de teoretiska definitionerna av affärsmodeller användarcentrering 
• Avsaknad av både teoretisk och praktisk koppling mellan de olika delarna 
• Avsaknad av konkreta metoder för att praktiskt bedriva användarcentrerad 

affärsmodellsinnovation 
• Avsaknad av praktiska exempel på hur framgångsrik användarcernerad 

affärsmodellsinnovation kan genomföras 

Det första problemet som identifierats är att det finns väldigt lite teoretiskt och praktiskt stöd för 
företag som vill anta en service dominant (S-D) logik (Vargo & Lusch, 2004) i verksamheten. 
Omställningen mot S-D-logik handlar enligt Vargo och Lusch om att ställa om det övergripande 
värdeskapande till serviceelementen istället för produktkraven och därmed bli mer i linje med 
den gällande synen på värdeskapande. Den avsaknaden av stöd är nära knutet till problemet att 
det inte heller finns så mycket stöd att tillgå för företag som vill röra sig från ett traditionell B2B 
fokus till att ställa om mot en mer B2C inriktad logik. Det ska ställa i kontrast till att många 
företag redan har påbörjat den förflyttningen (Kumar & Whitney, 2007), vilket leder till att de är 
tvungna att testa sig fram utan praktisk vägledning i utvecklingsarbetet. För att bemöta det 
problemet kommer uppsatsen fokusera på innovationsarbete mot B2C och dra paralleller till ett 
fallföretag som traditionellt varit B2B fokuserat. Det kommer även kombineras med en mer 
servicefokuserad inriktning genom att fokusera på service design och sammansättning av så 
kallade produkt-service system (Tukker, 2015). 

Det andra identifierade problemet i området är det faktum att det i dagsläget inte finns en fullt ut 
accepterad definition av affärsmodeller, vilket har lett till att flera olika modeller utvecklats både 
teoretiskt och praktiskt. Den utvecklingen har lett till en segmentering och en förvirring eftersom 
olika verktyg används för att beskriva samma sak vilket försvårar den interna kommunikationen. 
Mitchell och Coles (2004) bekräftar genom sitt arbete att det är mycket viktigt att optimera den 
interna kommunikationen vid arbete med affärsmodeller och innovation . Anledningen till den 
utvecklingen är precis som Demil och Lecocq föklarar (2010) i första hand svårigheten som 
uppkommer till följd av att affärsmodeller beskriver både statiska och dynamiska fenomen. De 
statiska fenomenen utgörs av konkreta exempel eller scenarier av affärsmodeller där modellen 
fungerar genom att fånga en ögonblicksbild av ett fenomen eller en hel verksamhet. Å andra 
sidan befinner sig, enligt (Teece, 2010), alltid affärsmodeller i konstant utveckling och 
förändring och därför måste verktyget kunna visualisera den process en affärsmodell innebär. 
Dessutom måste det kunna beskriva det faktum att all affärsmodellsinnovation är en del av en 
innovationsprocess som ofta tar lång tid. För att bemöta det problemet har Osterwalder och 
Pigneurs (2013) modell för att beskriva affärsmodeller valts som standard för vad som utgör en 
affärsmodell. 

Samma problem gäller även för användarcentrering där forskningen i första hand varit inriktad 
på praktiska implikationer och arbetsmodeller vilket lett till att grundfenomenet blivit svårt att 
förstå. Det bekräftas av bland annat Kumar och Whitney (2007) vars forskning pekar på att trots 
att användarcentrering länge varit trendigt i näringslivet är det få företag som verkligen förstår 
vad det innebär och hur de fullt ut kan bli användarcentreade. I grund och botten handlar det 
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också om att ingen tydlig definition av grundfenomenet har accepterats utan istället har praktiska 
arbetsmodeller tagits fram direkt vilka fokuserat mer på punktinsatser än på helheten. Det har i 
sin tur lett till att olika funktioner i företagen strävat åt olika håll och till och med motarbetet 
varandra, vilket även bekräftas av bland annat (Cao, 2016). 

Det tredje identifierade problemet är precis som Chesbrough (2007) lyfter fram att näst intill 
ingen forskning, varken praktisk eller teoretisk, behandlat länken mellan affärsmodeller och 
användarcentrering vilket ytterligare bidragit till en fragmentering. Det grundar sig, precis som 
Robins et al. (2010) lyfter fram, återigen i första hand på den vaga definitionen av 
användarcentrering där forskningen varit allt för praktiskt inriktad på att ta fram konkreta 
verktyg utan att fullt ut förstå grundkonceptet. Därför har en ansats antagits i denna uppsats om 
att en helhetssyn som fokuserar på att ställa om hela affärsmodellen istället för enstaka 
punktinsatser är nödvändig för att fullt ut användarcentrera en verksamhet, vilket även lyfts fram 
i (Zhang & Chen, 2010). 

Det näst sista identifierade problemet är avsaknaden av konkreta metoder för att praktiskt arbeta 
med och beskriva affärsmodellinnovation. Anledningen till det är precis som nämnts ovan och 
som även bekräftas av (Angelis, et al., 2011), avsaknaden av tydliga definitioner och praktiska 
arbetsmodeller för att anta den systemsyn som det krävs för att genomföra så komplexa 
förändringar som affärsmodellinnovation innebär. 

Det sista identifierade problemområdet är avsaknaden av konkreta exempel på lyckad 
affärsmodellinnovation att hämta inspiration från i arbetet med affärsmodellinnovation. På grund 
av det är det svårt för företag som vill bli mer innovativa i sina affärsmodeller att hämta stöd och 
inspiration från andra som gjort den resan, vilket enligt bland annat Castellano et al. (2013) är 
mycket viktigt vid i alla typ av innovationsarbete. Anledningen till det är att innovationsarbete 
traditionellt sett har fokuserat på att studera och hämta inspiration ifrån i första hand den egna 
marknaden och från de direkta konkurrenterna. Problemet med att göra på det sättet är att det 
fokuserar innovationsarbetet på inkrementell innovation vilket över tid kan leda till att den 
övergripande innovationsförmågan stagnerar. Stagnationen beror precis som Wang och Ji lyfter 
fram (2010) främst på att det synsättet inte fokuserar på att maximera kundvärdet utan på att bara 
vara lite bättre än konkurrenterna. 

1.3 Frågeställning och syftesformulering 
Problemet är därmed att det i dagsläget saknas en gemensam definition av användarcentrering 
och affärsmodellinnovation. Dessutom saknas både praktiska och teoretiska modeller för hur de 
båda koncepten kan knytas samman och hur det är möjligt att arbeta med dem. Baserat på det 
problemet kan den frågeställningen som är intressant att studera och som ämnas besvaras genom 
studien sammanfattas till följande: 

Frågeställning: Hur kan användarcentread affärsmodellinnovation bedrivas i ett B2C 
sammanhang? 

För att besvara frågeställningen har speciellt fokus lagts vid att studera i huvudsak tre olika 
områden. Till att börja med fokuserar studien på att analysera processen att bedriva 
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användarcentrerad affärsmodellinnovation. För att göra det betraktas affärsmodeller som en del 
av en konstant dynamisk utvecklingsprocess där innovationen aldrig upphör. För det andra utgår 
uppsatsen helt och hållet från ett B2C perspektiv, där kundernas behov och önskemål är centrala. 
För att lyckas med det kommer slutligen arbetet fokusera på att analysera och kombinera 
befintliga verktyg för att förstå hur arbetet med användarcentrerad affärsmodellinnovation kan 
ske praktiskt. 

Syftet med studien hr varit att ta fram ett ramverk för användarcentrerad affärsmodellinnovation 
genom att utgå från uppfyllnad av kundbehov och därigenom användarcentrering. Det ramverket 
kommer kunna användas av både företag som vill ställa om mot användarcentrering genom att 
omdirigera innovationsarbetet och som stöd i innovationsarbetet för de som redan är 
användarcentrerade. För att lyckas med det kommer både grundläggande förståelse för konceptet 
sammanfattas och bearbetas samt konkreta verktyg som kan användas som stöd i processen 
utvecklas. Ramverket kommer fokusera på att skapa och upprätthålla ett systemperspektiv i 
innovationsarbetet vars mål är att i längden uppfylla kundernas behov och maximera kundvärdet. 

2 TEORETISKA MODELLER 
I detta kapitel presenteras den teori som har använts för att studera frågeställningen. Till att börja 
med har presenteras den teori som använts om affärsmodeller för att på så vis ta fram en enhetlig 
definition av området. Efter det presenteras den teori som använts om kundbehov för att på så vis 
belysa vad det innebär och hur man praktisk kan jobba med det. Slutligen presenteras den teori 
som använts om användarcentrering för att på så vis ta fram en sammanlänkande definition som 
sammankopplar affärsmodeller och kundbehov och som praktiskt kan användas i 
affärsmodellinnovation. 

2.1 Affärsmodellsinnovation 
Nedan följer en teoretisk genomgång av konceptet affärsmodellsinnovation. Till att börja med 
beskrivs vad som utgör en affärsmodell och vilka delar som tillsammans bygger upp en 
affärsmodell. Efter det beskrivs några metoder som kan användas i analysen och arbetet med 
affärsmodeller och slutligen beskrivs hur innovationsarbetet av och med affärsmodeller kan 
bedrivas. 

2.1.1 Definition av affärsmodeller 
Chesbrough beskriver i (Chesbrough, 2007) att alla företag har en affärsmodell, oavsett om de 
artikulerar den eller inte. En affärsmodell fyller enligt honom två centrala syften. Det ena är att 
beskriva hur företaget skapar värde till kunderna, hela vägen från inköp av råmaterial till 
levererad produkt eller tjänst. Det andra syftet är att beskriva hur företaget fångar värde, det vill 
säga hur det tjänar pengar på värdeskapandet. Den definitionen bekräftas och delas även av 
(Teece, 2010). En affärsmodell kan enligt Deil och Lecocq (2010) liknas vid ett recept för att 
skapa värde och kan användas för att skapa en förståelse mellan olika delar i en organisation, till 
exempel för att informera ledningen om aspekter som rör entreprenörskap och innovation. 
Utöver det kan den även användas för att analysera och upptäcka eventuella risker och för att 
optimera verksamheten efter interna och externa faktorer. På så vis är det möjligt att skapa en 
kultur inom organisationen som fokuserar på långsiktigt framgång. Sammanfattningsvis utgör 
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den således enligt (Mitchell & Coles, 2004) en genomgång av ”’vem’, ’vad’ ’när’, ’var’, ’varför’, 
’hur’ och ’hur mycket’ en organisation behöver för att leverera sina produkter och tjänster”. 

Det finns många olika modeller för att beskriva hur en affärsmodell ser ut, där Osterwalder och 
Pigneur presenterar en sådan modell för hur det är möjligt att på ett visuellt och ändå robust sätt 
sammanfatta en affärsmodell. Modellen är uppbyggd av nio centrala block, vilka krävs för att 
tydligt beskriva hur företaget är uppbyggt, dock används bara sju av dessa i denna uppsats. De 
sju blocken är kunderbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, nyckelresurser, 
nyckelaktiviteter och kostnadsstruktur (se figur 2.1). Enkelt uttryckt beskriver de nio blocken 
tillsammans till vilka kunder företaget vänder sig, med vilka erbjudanden de vänder sig till de 
kunderna, viken infrastruktur som krävs för att skapa och leverera erbjudandet och hur företaget 
kan tjäna pengar på den processen (Osterwalder & Pigneur, 2013). 

 
Figur 2.1 Visualisering av Osterwalders och Pigneurs affärsmodellkanvas (2013) 

Kunderbjudande är det block som konkret förklarar vilket värde som finns i de produkter och 
tjänster som erbjuds ett specifikt kundsegment. Enkelt uttryckt beror det faktum att kunderna just 
väljer ett specifikt företag framför ett annat helt på det kunderbjudande som företaget kan 
erbjuda. Det specifika kunderbjudandet som består av produkter och/eller tjänster vänder sig mot 
ett specifikt kundsegment och uppfyller ett eller flera av deras behov. Ett kunderbjudande kan 
bestå av något helt nytt eller kombinera något som redan finns på marknaden på ett nytt eller 
bättre sätt än tidigare. (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

För att nå ut med sina kunderbjudande till ett specifik kundsegment krävs det kanaler som är 
ytterligare ett block som författarna beskriver. Genom kanalen sker kommunikation, distribution 
och försäljning, det vill säga kontakten mellan kunderna och företaget vilket är avgörande för hur 
kunden upplever affären. Kanalerna fyller flera olika funktioner så som att höja kundernas 
förståelse om företagets produkter och tjänster, att skapa möjligheter för kunden att genomföra 
köpet, ta del av och använda produkten eller tjänsten och att upprätthålla en god kundservice 
efter köpet. Vilken typ av relation företaget vill ha till sina kunder sammanfattas i det block som 
heter kundrelationer. En kundrelation kan vara allt från helt personlig till fullkomligt 
automatiserad och därför är det viktigt för företaget att precisera vilken slags relation de vill 
använda sig av i varje kundsegment. Motiven av valet till kundrelation kan vara att få nya 
kunder, behålla gammal kunderna eller att öka sin försäljning. Det kan till exempel vara 
användbart när marknaden börjar bli mättad varpå företaget kan fokusera på att höja 
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försäljningen per kund. För att förklara vikten av kundrelationerna skriver författarna till boken 
att: ”Affärsmodellen och kundrelationerna har en direkt och mycket stark inverkan på hur 
kunden uppfattar företaget.” (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

Det block som handlar om pengar in till företaget kallas för intäktsflöden och det är här det 
beskrivs hur varje kundsegment genererar pengar till företaget. Företaget måste förstå vad varje 
kundsegment är villiga att betala för det kundvärde som företaget erbjuder. Intäktsflödena kan 
bestå av olika mekanismer med olika prissättningar, till exempel är det möjligt att använda sig av 
fasta priser, förhandlingsbara priser, auktionering, marknadsberoende, volymberoende eller 
flexibla priser. Det kan finas två olika intäktsflöden i en affärsmodell, dels engångsbetalningar 
från kunder som ger en transaktionsintäkt, och fasta intäkter som uppstår då ett kunderbjudande 
levereras till kunderna eller i form av support efter köp. (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

Nyckelresurser är det block som förklarar vilka tillgångar som är viktigast för att generera 
kundvärdet. Nyckelresurserna gör att det blir möjligt för ett företag att kunna erbjuda sina kunder 
ett värde vilket sedan skapar en intäkt till företaget. Beroende på vilken affärsmodell företaget 
har krävs det olika nyckelresurser. Resurserna kan bestå av antingen fysiska, ekonomiska, 
intellektuella eller humana tillgångar och kan antingen ägas av företaget självt eller lånas. Det 
block som beskriver vilka aktiviteter som måste utföras för att skapa kundvärdet kallas för 
nyckelaktiviteter. Nyckelaktiviteterna beror på vad företaget arbetar med och mot vilket 
kundsegment de vänder sig. (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

Det sista blocket i affärsmodellen är kostnadsstruktur, där de kostnader som uppstår i samband 
med värdeskapandet beskrivs. När de är känt vilka nyckelresurser, nyckelaktiviteter och 
nyckelpartnerskap som behövs för att skapa och leverera värdet i affärsmodellen är det möjligt 
att beräkna vilka kostnader som uppstår. Beroende på vilken affärsmodell som valts kan 
kostnadsstrukturen skiljas åt och det kan därför vara viktigare för vissa förtag att ha mer kontroll 
över kostnadsstrukturen än andra. (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

Enligt (Demil & Lecocq, 2010) är det viktigt att komma ihåg att affärsmodeller i huvudsak kan 
beskrivas på två olika sätt. Antingen som en statisk enhet som beskriver hur en verksamhet ser ut 
vid en given tidpunkt eller som ett dynamiskt system som befinner sig i konstant förändring och 
där alla delar interagerar med varandra. Den statiska modell är bra för att beskriva och 
sammanfatta centrala delar av en verksamhet, som en stillbild för en given tidpunkt, vilket kan 
användas för kommunikativa anledningar eller för att skapa möjliga utvecklingsscenarier och 
mål. Den dynamiska modellen å andra sidan är mer användbar för att förstå helheten i 
affärsmodellen och för att optimera verksamheten, eftersom hela verksamheten hänger ihop, där 
förändringar i vissa delar leder till direkta konsekvenser i helt andra delar. Därför kan det vara 
bra att använda sig av båda sätten för att förstå en affärsmodell och bedriva 
affärsmodellsinnovation, vilket kommer beskrivas mer i detalj senare. Vad gäller Osterwalders 
och Pigneurs metod för att beskriva affärsmodeller, det vill säga affärsmodellskanvasen (2013), 
är det i huvudsak en statisk modell men den kan även bli dynamisk genom att analysera hur olika 
block förhåller sig till varandra och genom att följa hur utvecklingen skett över tid. 
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2.1.2 Analys av affärsmodeller 
Till att börja med kan det vara en god idé att försöka förstå utvecklingen av affärsmodeller 
genom att studera och hämta inspiration från dåtiden och utifrån det försöka förutse hur 
utvecklingen kan tänkas ske i framtiden, det vill säga ”titta framåt genom att se bakåt” 
(Castellano, et al., 2013). Det sättet att expandera och analysera förändringar genom att 
extrapolera utveckling baserat på den övergripande trenden är enligt (Porter & Kramer, 1999) ett 
av de bästa sätten för att förstå och studera förändringar i komplexa system. Ett sätt att praktiskt 
göra den typen av undersökningar lyfts fram i (Dearing, 2009) där författaren presenterar en teori 
som kallas för diffusion av innovationer. Författaren beskriver begreppet diffusion översiktligt 
på följande sätt: ”Diffusion är processen genom vilken en innovation är kommunicerad genom 
speciella kanaler och över tid mellan medlemmarna i ett socialt system” (Dearing, 2009). Studier 
av diffusion på olika marknader har sedan visat att diffusionen i de flesta fall verkar följa ett 
matematiskt förutsägbart S-format mönster, en så kallad S-kurva (se figur 2.2). Diffusionen 
börjar med att bara en liten grupp av så kallade tidiga brukare tar till sig den nya innovationen. 
Eftersom den gruppen för det mest är ganska liten sker adaptionen ganska sakta i början. Allt 
eftersom de tidiga brukarna genererar positiv mun till mun kommunikation blir fler och fler 
intresserade av innovationen. I takt med att fler blir intresserade ökar även den positiva mun till 
mun kommunikationen ytterligare vilket bidrar till en positiv spiral som ökar adaptionstakten. 
Sist tar de sena brukarna till sig innovationen och då avtar adaptionen eftersom även den gruppen 
ofta är ganska liten. Sammantaget beskriver alltså förloppet, på ett standardiserat och visuellt 
sätt, marknadsadaptionen av en ny innovation. Modellen kan enligt författarna användas på alla 
branscher och marknader och kan även kompletteras med kvantitativ data för att konkretiseras 
och anpassas ytterligare. (Dearing, 2009) 

 
Figur 2.2 Generell kumulativ kurva som beskriver diffusionen av innovation (Dearing, 2009) 

För att studera den övergripande utvecklingen på marknaden, baserat på den övergripande 
innovationsförmågan, är det möjligt att använda en modell baserad på flera S-kurvor tillsammans 
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som presenteras i (Castellano, et al., 2013) (se figur 2.3). Modellen baseras på ett antagande om 
att innovation på en marknad följer ett mer eller mindre linjärt samband där olika innovationer 
tillsammans samverkar omlott med varandra för att över tid maximera det erhållna kundvärdet.  

 
Figur 2.3 Linjär innovationsmodell som beskriver hur en marknad utvecklas genom att studera 
diffusionen av olika innovationer i den (Castellano, et al., 2013) 

Värt att notera, enligt Castellano, et al. (2013), är att trots att den linjära innovationsmodellen 
följer konceptet om kreativ förstörelse av Shumpeter (2008) är sällan gränserna mellan de olika 
innovationerna så tydliga som figuren indikerar. Istället går ofta olika innovationer in i varandra 
och existerarar parallellt med varandra på marknaden. Anledningen till det beskrivs i (Newell, et 
al., 2014), där författarna beskriver att utfasningen av innovationer ofta följer en motsvarande 
kurva. Skillnaden är att utfasningskurvan är speglad i x-axeln jämfört med adaptionskurvan (se 
figur 2.4) 

 
Figur 2.4 Generell kumulativ kurva som beskriver utfasningen av innovation (Newell, et al., 
2014) 

2.1.3 Metoder för att bedriva affärsmodellinnovation 
Kostanden för att bedriva innovation har i många fall ökat kraftigt samtidigt som efterfrågan på 
innovation ökat i takt med allt kortare livscykler på produkterna. Därför hävdar Chesbrough i 
(Chesbrough, 2007) att innovation i dagsläget ” […] måste bedrivas med affärsmodeller snarare 
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än bara teknologi eller forskning och utveckling”. Han menar till och med att bra affärsmodeller 
ofta slår bättre idéer eller teknologier, men att det inte finns ett standardiserat generellt koncept 
för att nå framgång i affärsmodellinnovation. 

Enligt (Mitchell & Coles, 2004) består, precis som beskrivs ovan, en affärsmodell av följande 
delar: ”’vem’, ’vad’ ’när’, ’var’, ’varför’, ’hur’ och ’hur mycket’ en organisation behöver för att 
leverera sina produkter och tjänster”. Affärsmodellinnovation kan sedan, enligt dem, 
sammanfattas som en förbättring i minst fyra av de olika elementen. Den utvecklingen ska sedan 
leda till att användarna får tillgång till produkter eller tjänster som det inte tidigare var möjligt att 
få tillgång till för att räknas som en affärsmodellinnovation, enligt författarnas sätt att se på 
saken. Enligt Mitchell och Coles bygger det i de flesta fall på att skapa långsiktiga affärsfördelar 
genom att öka kundens totala upplevda värde av en produkt eller tjänst och samtidigt minska det 
totala priset kunden behöver betala. På så vis blir det möjligt att uppnå vad Lindstedt och 
Burenius (2006) kallar för värdeinnovation, vilket på sikt har förmågan att skapa ett 
affärsmässigt försprång jämtemot resten av marknaden. 

För att lyckas med affärsmodellsinnovation hävdar (Osterwalder & Pigneur, 2013) att det kan 
vara viktigt att anta ett nytt perspektiv i verksamheten genom att utveckla affärsmodellen med 
hjälp av så kallade kundinsikter. De kundinsikterna består av behov och önskningar som kunden 
verkligen vill ha, vilket inte alltid är samma sak som vad de faktiskt säger att de vill ha. Det nya 
sättet att bedriva utveckling bygger därmed på att byta perspektiv från att traditionellt bedriva 
organisationsfokuserad utveckling till att istället bedriva användarcentrerad utveckling. Den 
utvecklingen bekräftas även av Teece (2010), som hävdar att det är nödvändigt att ta fram 
fundamentala sanningar om kundernas behov och önskningar. Affärsmodellinnovationen bör 
sedan baseras på de sanningarna för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. 

För att genomföra det skiftet i perspektivet menar (Osterwalder & Pigneur, 2013) att all 
affärsmodellsutveckling beroende på hur den är fokuserad kan delas in i följande fem olika 
kategorier: 

1. Resursorienterad affärsmodellinnovation 
2. Erbjudandeorienterad affärsmodellinnovation 
3. Kundorienterad affärsmodellinnovation 
4. Ekonomiskt orienterad affärsmodellinnovation 

Innovationer som kommer från företagets nuvarande infrastruktur eller partnerskap är det som 
kallas för resursorienterad affärsmodellinnovation. Då det sker nya kunderbjudande som berör 
affärsmodellens övriga block uppstår det en erbjudandeorienterad affärsmodellinnovation. Den 
innovation som grundar sig i kundernas behov kallas för kundorienterad affärsmodellinnovation 
även denna innovation påverkar de övriga blocken. De innovationer som uppstår i de 
ekonomiska blocken intäktsströmmar och kostnadsstruktur kallas för ekonomiskt orienterad 
affärsmodellinnovation. 

Osterwalder och Pigneur menar vidare att affärsmodellinnovation är en komplex och svår 
process eftersom den kreativa processen oftast hindras av hur den nuvarande situationen ser ut. 
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Ett möjligt tillvägagångssätt är därför enligt författarna att ”ställa frågor av typen ’tänk om’”, 
med syfte att utmana och ifrågasätta de rådande begränsningarna och sättet att tänka. Det sättet 
att tänka och trigga innovation bekräftas av (Castellano, et al., 2013). Den metoden att arbeta för 
att trigga innovation i komplexa situationer är något som även återfinns och förklaras djupare i 
boken ”What would Google do?” av Jeff Jarvis (2011). I boken används Googles utveckling i 
interneteran som ett exempel för att generera möjliga utvecklingsscenarier i andra komplexa 
branscher och situationer, genom att hela tiden ställa frågan tänk om man hade gjort som Google. 
På så vis blir det möjligt för författaren att trigga innovationer i många olika, helt oberoende, 
marknader. Vikten av att använda scenarier för att bedriva affärsmodellinnovation är även något 
som Osterwalder och Pigneur (2013) lyfter fram för att fostra en kultur som accelererar 
innovation genom att tänka utanför boxen. Det tillvägagångssättet bekräftas även av (Teece, 
2010) som beskriver att affärsmodellinnovation kan underlättas genom att analysera andra 
företags affärsmodeller i detalj. Det kan med fördel göras genom att undersöka varje element för 
sig, för att se hur de tillsammans samverkar för att skapa konkurrensfördelar. Scenarierna kan 
sedan baseras på de insikterna för att se hur andra har gjort för att lyckas och dra nytta av det. 

För att lyckas utveckla en affärsmodell på ett hållbart och långsiktigt sätt förklarar Teece (2010) 
att det är viktigt att fokusera innovationskapaciteten på att kontinuerligt skapa nya 
differentierande affärsmodeller som är svåra att kopiera för konkurrenterna. Det är extra viktigt 
eftersom det inte finns några standardiserade sätt att skydda nya affärsmodeller och eftersom små 
förändringar i dem ofta är ganska enkla att replikera. För att lyckas med att skydda 
affärsmodellen lyfter författaren fram tre barriärer för att kopiera en affärsmodell vilka kan 
användas aktivt för att skydda den. Till att börja med handlar affärsmodellinnovation ofta om 
systemutveckling vilket gör det komplext och svårt att förstå i sin helhet för någon som inte är 
delaktigt i processen. För det andra är det sällan självklart i efterhand i vilken ordning olika steg 
av innovationen har implementerats för att nå den nya affärsmodellen, vilket gör det svårt att 
imitera själva processen. Slutligen lyfter han fram att affärsmodellinnovation ofta leder till ett 
visst mått av kannibalisering i företaget, vilket inte alla aktörer är villiga att genomgå för att nå 
den nya modellen. 

2.2 Kundbehov 
Nedan följer en teoretisk genomgång av konceptet kundbehov. Till att börja med beskrivs vad 
som utgör ett kundbehov och hur det kan definieras. Efter det följer en beskrivning av hur det är 
möjligt att praktiskt använda sig av kundbehov för att bedriva innovation. 

2.2.1 Definition av kundbehov 
För att fullt ut förstå vad som utgör ett kundbehov är det först och främst viktigt att förstå vad 
som motiverar människor på ett fysiologiskt och psykologiskt plan. En av de mest framstående 
forskarna i den typen av motivationsforskning är Abraham Maslow, som i sin bok ”Motivation 
and Personality” från 1954 beskriver att alla människors motivation kan delas in i en tydlig 
hierarki (se figur 2.5). Den första nivån i behovshierarkin består av fysiologiska behov, det vill 
säga behov av till exempel vatten och sömn. Nästa steg i hierarkin är behov av säkerhet, det vill 
säga behov av säkerhet och stabilitet i livet. Efter det finns det en nivå som innehåller de sociala 
behoven, med andra ord de behov som har med kärlek och delaktighet att göra. I den näst sista 
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nivån sammanfattas de behov som rör självkänsla, innehållande bedrifter, respekt och 
erkännande från andra. Slutligen på den femte och hösta nivå återfinns behoven för 
självförverkligande och innehåller ambitioner och drömmar. Sammanfattningsvis förklarar sedan 
författaren att för att en individ fullt ut ska kunna fokusera på att uppfylla en nivå av hierarkin 
måste alla de undre nivåerna vara uppfyllda och tillgodosedda (Maslow, 1954). Å andra sidan 
förklarar Svatosova (2013) att när man närmar sig de övre nivåerna måste inte alla de undre 
nivåerna vara helt uppfyllda för att kunna fokusera på en högre nivå. Istället verkar det som om 
man behöver uppfylla en mindre och mindre andel av en nivå för att gå vidare till nästa ju högre 
upp i hierarkin man kommer. Svatosova menar också att trots att Maslows behovshierarki är 
mycket användbar för att beskriva kundbehov måste den anpassas och utvecklas efter den 
specifika industrin för att vara praktiskt användbar. 

 
Figur 2.5 Sammanfattning av Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) 

2.2.2 Användning av kundbehov 
Ett sätt att praktiskt arbeta med kundbehov lyfts fram i (Osterwalder & Pigneur, 2013) där de 
beskriver följande lista över saker som är viktiga att känna till om kunderna för att förstå vad de 
verkligen vill ha: 

 Vad kunden… 
• Ser 
• Hör 
• Tänker och känner 
• Säger och gör 
• Bekymras över 
• Behöver 

Första steget är att förstå vad kunden ser, både med avseende på erbjudandet i sig och i 
omgivningen när hen tar emot erbjudandet. Andra punkten handlar om att förstå vad kunden hör 
och där handlar det om att försöka sätta sig in i hur kunden kan tänkas påverkas av andra 
människor och aktörer. Efter det är det viktigt att förstå vad kunden tänker och känner, det vill 
säga vad som händer i kundens huvud både med avseende på tankar och känslor. Det fjärde 
steget bygger på att förstå vad kunden säger och gör och där är det extra viktigt att titta på vad 
kunden kan tänkas kommunicera med andra om erbjudandet. Näst sista punkten handlar om att 
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förstå vad som kan tänkas bekymra kunden och där handlar det om att försöka förstå vad som 
kunden kan tänkas vara missnöjd med och vad som hindrar kunden. Slutligen handlar det om att 
veta vad kunden behöver, det vill säga hur grundförutsättningen måste se ut för att kunden ska 
kunna erhålla värdet och vad kunden vill uppnå med det. Utifrån att sätta sig in i kundens 
situation, oavsett kundens karaktär, kan det sedan bli möjligt att förstå hur kunden upplever 
erbjudandet och vad kunden verkligen vill ha. (Osterwalder & Pigneur, 2013) Den metoden 
bekräftas även av (Svatosova, 2013), som hävdar att det är viktigast att studera kundernas 
attityder och inställningar till saker för att förstå behoven. 

Utifrån kunskapen om kunderna är det sedan enligt (Price, et al., 2015) viktigt att insikterna om 
vad kunderna verkligen vill ha leder fram till något de kallar för djupa kundinsikter (Deep 
Customer Insights). De djupa kundinsikterna utgör enligt författaren en djup förståelse för 
kundernas värderingar och känsla av meningsfullhet som sträcker sig utanför de traditionella 
kravspecifikationerna och produkt/service logiken. På så vis blir det möjligt att genom 
kvalitativa metoder, som fokuserar på varför kunderna gör specifika val, förstå latenta, nutida 
och framtida kundbehov. Genom att centrera innovationsarbetet på djupa kundinsikter blir det 
enligt Price, et al. därför möjligt att på allvar bedriva användarcentrerad innovation vilket kan 
leda till långsiktiga konkurrensfördelar. 

2.3 Användarcentrering 
Nedan följer en teoretisk genomgång av användarcentrering. Till att börja med beskrivs vad som 
menas med användarcentrering och sedan följer en genomgång av olika praktiska 
tillvägagångssätt som kan användas för att kontinuerligt röra sig mot och tillämpa 
användarcentrering 

2.3.1 Definition av användarcentrering 
Med användare avses, enligt (Bogers, et al., 2010), de individer som praktiskt använder sig av en 
produkt eller en tjänst. Användningen kan ske antingen i form av att användaren är en 
mellananvändare, och därmed bara använder sig av lösningen som input i den egna 
produktionen, eller genom att vara en slutanvändare, där de använder den för att uppfylla 
personliga behov. Därmed behöver inte användare vara direkt kopplad till varken köpet eller 
hanteringen av produkten eller tjänsten. Användarcentrering handlar sedan enligt (Zhang & 
Chen, 2010) i grund och botten om att fokusera på att skapa upplevelser för och relationer med 
användarna istället för att enbart tillhandahålla produkter eller tjänster. För att göra det måste 
användarna involveras i värdeskapandet genom att förflytta en del av kontrollen från företaget ut 
till kunderna. På så vis blir det möjligt att möjliggöra identitetsskapande och personliga 
relationer med användarna. 

(Kumar & Whitney, 2007) lyfter fram att trots att användarcentrering länge varit något av ett 
mode-fenomen i näringslivet lever många företag i en illusion av att de är användarcentrerade 
trots att de snarare är företagscentrerade. Anledningen till det är många gånger att företagen inte 
lägger vikt vid att designa hela systemet mot att på allvar bli användarcentrerat, istället genomför 
de bara punktinsatser vilket leder till en fragmentering i organisationen. Ett annat problem som 
lyfts fram i (Robins, et al., 2010) är att insamling, analys och insikter om kundbehov och 
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användarupplevelsen sker allt för sent i utvecklingsprocessen. Ofta sker till och med arbetet som 
en efterkonstruktion och sker då först efter det att utvecklingen redan skett. (Kumar & Whitney, 
2007) anser därför att anledningen till att företagen misslyckas att bli fullt ut användarcentrerade 
ofta bygger på att antingen utvecklingsavdelningen eller marknadsföringsavdelningen har 
problem med att förstå vad som verkligen är viktigt för kunderna och vad de faktiskt vill ha. Det 
leder i sin tur antingen till att fel saker utvecklas eller till att kommunikationen och 
marknadsföringen ut mot kunderna bedrivs på fel sätt. 

Anledningen till att ett skiftet mot användarcentrering sker och har skett är enligt (Kumar & 
Whitney, 2007) att det skett ett maktskifte från producenterna till konsumenterna på marknaden. 
Anledningen till det är att kostnaderna för produktion sjunkit samtidigt som valmöjligheterna för 
konsumenterna har ökat. Det tillsammans har lett till att konsumenterna tagit makten över 
marknaden genom deras val vilket ställt om hela logiken från att tidigare handla om att 
kontrollera användarna i värdeskapandet till att istället bygga på att skapa värde tillsammans med 
användarna. För att bli vald på marknaden behöver därför företagen, enligt Kumar och Whitney, 
känna till vad kunderna verkligen vill ha och utifrån det designa hela verksamheten och anpassa 
värdeskapandet. Det maktskiftet och den variationsrikedomen den nya logiken medför leder till 
att det nästan är omöjligt att förutse hur användare väljer att leva sina liv, vilket gör det näst intill 
omöjligt att massproducera lösningar på det sättet de gjorts förut. 

2.3.2 Praktisk användarcentrering 
Den omfattande digitaliseringen i samhället har lett till att nya köpbeteenden vuxit fram hos 
kunderna. Till följd av utvecklingen av internet och spridningen av mobila enheter har kunderna 
idag fått tillgång till en enorm mängd information när och var de vill. Tillgången till information 
leder till att kunderna är mer välinformerade än någonsin förut, vilket ökar konkurrensen på i 
stort sett alla marknader. Digitalisering gör det även möjligt för kunderna att röra sig mellan 
olika kanaler vid ett köp för att på så vis anpassa köpupplevelsen efter när och var de vill 
genomföra köpet. Spridningen av mobila enheter gör det även möjligt att tillgå flera olika 
kanaler samtidigt för att på så vis jämföra olika kanaler, erbjudanden och företag. (Bring, 2015) 

Enligt (Olsen & Welo, 2011) är det de som ser vilka kundbehov som finns och som därmed kan 
skapa ett kundvärde genom att uppfylla kundens behov som når framgång. Det kundvärdet kan 
upptäckas genom att involvera kunderna i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen och på så vis nå 
framgång på marknaden. Författarna Olsen och Welo menar däremot att användning av rätt 
verktyg och metoder inte är en garanti för att lyckas utan det gäller även att kunderna är 
tillräckligt engagerade för att en produkt ska nå framgång. För att lyckas med det lyfter 
författarna bland annat fram användarcentrerad utveckling som en möjlig väg framåt. 

Karwowski och Ahram (2012) är inne på samma spår då de menar att det är viktigt att använda 
sig av användarcentrerade metoder för att det inte ska uppstå några fel i de beslut som fattas. Det 
som skapar detta problem är att det finns outtalade behov bland användarna och att det krävs 
systematisk datainsamling och omfattande analyserar för att hitta dessa dolda behov. Dessutom 
tenderar problem i kunderbjudandena vara symptom på större organisatoriska problem i företaget 
(Nadel & Piazza, 2005, i Karwowski & Ahram, 2012). 
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En ytterligare metod som enligt (Eisenberg, 2011) har sina rötter i von Hippels teorier om 
användarcentrerad utveckling kallas för öppen innovation och är utvecklad i (Chesbrough, 2003). 
Öppen innovation beskrivs i (Chesbrough & Schwartz, 2007) på följande sätt: ”[…] användandet 
av systematiska inflöden och utflöden av kunskap för att accelerera intern innovation och 
expandera marknaden […]”. Enkelt uttryck kan det arbetet beskrivas som att företaget öppnar 
upp det interna forsknings och utvecklingsarbetet genom att samarbeta med andra aktörer på 
marknaden för att få inspiration, utveckla nya lösningar och bedriva forskning (se figur 2.6). De 
andra aktörerna kan bestå av antingen privatpersoner eller andra företag och vara ordnande i mer 
eller mindre strukturerade nätverk. Arbetet kan utföras på flera olika sätt, till exempel lyfter 
författarna fram hantering av immateriella tillgångar, licensiering, spin-off etc., men i grunden 
handlar det om nya typer av samarbeten för innovation i värdekedjan. Utvecklingsarbetet 
tillsammans med andra kan genomföras baserat på följande fem anledningar: 

1. Öka lönsamheten 
2. Minska utvecklingstiden för nya erbjudanden 
3. Öka innovationskapaciteten 
4. Öka flexibiliteten i forsknings- och utvecklingsarbetet 
5. Öka tillgången på marknaden (Chesbrough & Schwartz, 2007) 

 
Figur 2.6 Visuell beskrivning av skillnaden mellan öppen och sluten innovation (Chesbrough, 
2003) 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska referensram som använts i uppsatsen baserat 
på de teoretiska koncept och områden som lyfts fram och diskuterats i ovanstående avsnitt. Till 
att börja med kommer de övergripande begreppen som använts. Slutligen kommer den 
övergripande forskningmodellen som tillämpats att förklaras. 

3.1 Centrala begrepp 
I uppsatsen används i huvudsak följande tre centrala begrepp: 

1. Affärsmodeller 
2. Kundbehov 
3. Användarcentrering 

Sluten innovation Öppen	innovation
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Det första viktiga begreppet är affärsmodeller, dels vad det är och dels hur den är uppbyggd. Den 
grundläggande definitionen som använts i uppsatsen bygger på att en affärsmodell enklast kan 
förklaras som ett recept för hur ett företag skapar och levererar värde till sina kunder och för hur 
företaget tjänar pengar på att göra det (Chesbrough, 2007). För att fullt ut förstå hur företaget 
uppnår det har vi valt att använda oss av Osterwalders och Pigneurs modell (2013) som bygger 
på att en affärsmodell består av nio olika aspekter. Utav de nio aspekterna har däremot två valts 
bort. Dels har kundsegment valts bort eftersom förändring i det blocket utgör en cetral del av 
frågeställningen, eftersom arbetet fokuserar på B2C och en förflyttning från B2B. Därför är en 
förändring i det blocket naturlig och tas istället för givet i uppsatsen. Den andra aspekten som 
valts bort är nyckelpartner och anledningen till det är att även den utgör en naturlig förändring 
till följd av samma logik. Nya kundsegment innebär nämligen automatiskt att nya samarbeten 
uppstår och att företagen tvingas inta en ny ställning på marknaden. De sju kvarvarande 
aspekterna är: Kunderbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, nyckelresurser, 
nyckelaktiviteter och kostnadsstruktur. De sju aspekterna kan sättas samman till en översiktlig 
visualisering kallad för en affärsmodellkanvas, vilken har använts i hela arbetet för att beskriva 
och förstå affärsmodeller. Kanvasen kan sedan delas upp i olika delar och analyseras på olika 
sätt för att fullt ut förstå de olika delarna som tillsammans utgör ett företags verksamhet. För en 
mer utförlig förklaring av modellen se kapitel 2.1.1. 

Det andra centrala begreppet som används i uppsatsen är kundbehov. Kundbehov innebär i detta 
fallet en beskrivning av den nytta användaren upplever från ett speciellt erbjudanden (Gaskin, et 
al., 2010). För att fullt ut förstå vad som utgör ett kundbehov har olika faktorer som motiverar 
människor till olika typer av beteenden studerats. För att förstå det används Maslows 
behovshierarki från 1954, vilken trots att den är ganska gammal utgör en bra beskrivning av vad 
som i grund och botten utgör ett kundbehov. 

Det sista viktiga begreppet som använts är det om användarcentrering. Med användarcentrering 
avses i denna uppsatsen att sätta användaren, det vill säga de individer som praktisk använder sig 
av en produkt eller tjänst (Bogers, et al., 2010), i fokus för alla aspekter av värdeskapandet och 
utvecklingsarbetet (Zhang & Chen, 2010). För att göra det utgår resonemanget från att det krävs 
en attitydförändring i hela näringslivet där användarens plats i värdeskapandet måste omprövas. 
Istället för att utöva kontroll över användarna måste företagen tänka om och istället fokusera på 
att inkludera och underlätta för dem. Först genom att göra det är det möjligt att på allvar ställa 
om mot att på allvar uppfylla kundens behov och fokusera på att göra erbjudandet till en 
upplevelse för kunden (Kumar & Whitney, 2007). 

3.2 Forskningmodellen 
Den övergripande forskningmodellen består således av två olika områden (se figur 3.1). 
Modellen bygger på att undersöka hur de nuvarande modellerna för affärsmodellinnovation kan 
kompletteras och förbättras genom att utgå ifrån kundbehov i utvecklingsarbetet. Målet är att de 
modellerna ska kunna användas för att bedriva användarcentrerad affärsmodellinnovation som 
sätter kundernas behov och önskningar i centrum för hela verksamheten. 

För att göra det utgår uppsatsen från Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas (Osterwalder 
& Pigneur, 2013), vilken anpassas för att passa ett B2C perspektiv. Anledningen till att den 
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modellen valts är för att den på ett enkelt och visuellt sätt illustrerar en affärsmodell och de 
viktiga aspekterna. Utöver det används den flitigt i näringslivet vilket gör att den är lätt att 
applicera och inkludera i företagens befintliga verksamhet. För att göra den anpassningen 
undersöks kundernas behov i ett konkret fall genom att använda Maslows behovshierarki 
(Maslow, 1954) för att förstå och kategorisera kundbehoven. Slutligen sätts ett nytt verktyg 
samman för att studera affärsmodeller och bedriva affärsmodellinnovation baserad på 
scenariobaserad utveckling. Verktyget bygger på att uppskatta innovationsgraden i varje block 
av den studerade affärsmodellen. Innovationsgraden uppskattas därför på en skala mellan 0-2, 
där 0 indikerar att ingen innovation skett, 1 indikerar att inkrementell innovation skett och 2 
indikerar att radikal innovation skett i blocket. Utifrån den uppskattningen kan sedan den 
övergripande innovationsinriktningen plottas i ett radardiagram för att på så vis visualisera 
innovationsfokus i det studerade fallet. 

 
Figur 3.1 Den övergripande forskningmodellen som används i uppsatsen 

4 METOD 
Nedan följer en djupgående förklaring av metoden som använts i studien för att besvara 
frågeställningarna och uppnå syftet med rapporten. Till att börja med beskrivs den övergripande 
metodiken där undersökningens inriktning och ansats förklaras. Efter det förklaras vilka 
vetenskapliga tekniker och verktyg som använts i studiens datainsamling och analys. Slutligen 
beskrivs hur studien ämnar uppnå tillfredställande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för 
att på så vis säkerställa att resultatet blir användbart. 

4.1 Metodik 
Följande avsnitt tar avstamp i grundläggande metodteori och applicerar denna på den specifika 
studien. På så sätt ämnas tillförlitlighet uppnås för metodvalet, där utfallet även kommer 
diskuteras senare i rapporten. Till att börja med kommer den övergripande forskningsdesignen 

Affärsmodell-
innovation

Kundbehov

Användarcentrerad	
affärsmodell-
innovsation
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presenteras för att förstå på vilket sätt syftet har besvarats. För att ytterligare förstå metodiken 
kommer sedan även det övergripliga praktiska tillvägagångsättet beskrivas. 

4.1.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen utgörs enligt Yin (2007) av ”en logisk plan för hur man ska ta sig från ’här’ 
till ’där’”, och består därmed av en översiktlig plan för hur arbetet ska genomföras. Enligt Ghauri 
och Grønhaug (2010) kan forskning förenklat delas in i följande tre olika kategorier beroende på 
det bakomliggande forskningsproblemets struktur: 

1. Explorativ forskning 

2. Deskriptiv forskning 

3. Kausal forskning 

Explorativ forskning ämnar ge fullständig förståelse för problemet genom att analysera relevant 
data utifrån forskarens egna hypoteser. Denna typen av forskning lämpar sig därför bäst när 
forskningsproblemet är vagt eller illa förstått och då man vill förbättra förståelsen för ett problem 
eller fenomen. Deskriptiv forskning bygger å andra sidan på att problemet är väl definierat och 
förstått och fokuserar istället på att beskriva omständigheterna av själva problemet genom att 
analysera effekter och fenomen som uppkommer till följd av problemet, utan att förklara varför 
eller hur de uppkommer. Deskriptiv forskning används således för att analysera förhållandena 
mellan olika parametrar och kan med fördel användas för att förstå nya samband och aspekter av 
ett redan väldefinierat problem. Kausal forskning bygger slutligen också på att själva 
problemformuleringen är väl förstådd och definierad, men till skillnad från deskriptiv forskning 
ämnar även forskaren förstå orsak och verkan bakom problemet. Målet med den typen av 
forskning blir således att isolera en eller flera orsaker och förklara hur de resulterar i någon form 
av verkan. Kausal forskning lämpar sig därmed i första hand till att förklara varför och hur vissa 
samband uppstår och på så vis även förutsäga framtida effekter. 

För att uppnå maximal nytta med forskning nämner andra forskare, till exempel Lekvall och 
Wahlbin (2001), att det kan vara bra att använda sig av mer än en av de ovan nämnda 
kategorierna samtidigt. Därför har en kombination av explorativ och deskriptiv forskning 
användas parallellt för att belysa problemet och besvara frågeställningen i denna uppsats. Till att 
börja med har sekundär data i form av litteratur och årsredovisningar använts för att ge en 
fullständig explorativ förståelse av den nuvarande kontexten och de olika delarna av problemet. 
Sedan har primär data i form av en konkret fallstudie samlats in för att beskriva och analysera 
problemet. Data om fallet har framförallt samlats in genom intervjuer med personal som ansvarar 
för innovation i företaget. Fallstudien har sedan använts för att deskriptivt förstå de praktiska 
omständigheterna av problemet och för att måla upp ett generellt ramverk för hur innovationen i 
branschen kan tänkas fortskrida. Anledningen till att en fallstudiemetodik använts är för att 
affärsmodeller av naturen beskriver aktuella skeden där beteenden inte kan manipuleras av 
forskarnas närvaro, vilket enligt Yin (2007) utgör optimala förhållanden för att genomföra en 
fallstudie. 
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4.1.2 Forskningsprocess 
Ghauri och Grønhaug (2010) hävdar vidare att det praktiska tillvägagångsättet i en fallstudie 
måste definieras utifrån om studien är uppbyggd utifrån ett fenomen…: 

1. …genom en eller flera parametrar 

2. …vid en eller flera tidpunkter 

3. …genom ett eller flera fall 

Denna studie har undersökt sambandet mellan flera olika parametrar i ett fall i form av 
förändringar i olika element av affärsplanerna och hur de kan leda till olika typer av nya 
lösningar. Studien har sedan tagit stöd från historisk utveckling i branschen och i andra branscher 
för att på så vis studera möjlig framtidsutveckling. Fallet har sedan satts i relation till resten av 
branschen genom en kontextuell analys för att se hur det förhåller sig till omgivningen. Slutligen 
har det på så vis även varit möjligt att ge allmänna rekommendationer om framtida trender. 

Förutom de ovanstående övergripande tillvägagångssätten menar Ghauri och Grønhaug (2010) 
att det är viktigt att definiera huruvida en studie är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 
Skillnaden mellan de bägge utgörs enligt författarna av om resultatet byggts upp av numerisk 
mätdata eller inte, där ett kvantitativt resultat har byggts upp av mätdata medan kvalitativt inte 
har det. Denna studie är i huvudsak av kvalitativ karaktär då stora delar av en affärsmodell måste 
förstås kvalitativt. 

Forskningsprocessen delades upp i två olika delar (se figur 4.1) där den första delen bestod av en 
förstudie, bestående av en kontextuell analys och flera intervjuer, för att kartlägga problemet och 
dess effekter i fallföretaget och branschen. Efter det genomfördes sedan en mer djupgående 
analys av innovationsmöjligheten i fallet genom att studera innovationsmöjligheterna i fallet 
utifrån olika framtidsscenarier. Först sattes fem olika scenarier av lyckad 
affärsmodellsinnovation samman baserat på resultatet av förstudien. De fem scenarierna 
applicerades slutligen på fallföretaget genom att analysera och diskutera dessa tillsammans med 
fallföretaget i innovationsseminarier. 
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Figur 4.1 Den övergripande forskningsprocessen som används i uppsatsen 

Den slutliga outputen från studien bestod således av fem konkreta exempel på framgångsrik eller 
lyckad affärsmodellinnovation. Genom att identifiera vilka aspekter som gjort de fallen 
framgångsrika kunde slutligen en sammanfattad bild av best practice affärsmodellinnovation 
sättas samman baserat på den nya modellen för att analysera affärsmodellinnovation. För att göra 
analysen tydligare och för att illustrera det faktum att det hela tiden rör sig om exempel av best 
practice karaktär har därför fallföretagens namn använts i analysen, trots att gängse rutin annars 
hade varit att inta en mer teoretisk anknytning. För att bygga upp för det och för att göra 
analysen mer teoretisk sammanfattas därför slutligen resultatet av analysen tematiskt också. 

4.2 Datainsamling 
I följande avsnitt kommer en detaljerad beskrivning av hur datainsamlingen genomfördes 
beskrivas för att på så vis kunna förstå hur valet av data och insamlingsmetoder kan ha påverkat 
utfallet av studien. Först kommer litteraturstudien och den kontextuella analysen beskrivas, följt 
av en beskrivning av hur den primärdata som använts i studien samlats in. 

4.2.1 Litteraturstudie och kontextuell analys 
För att skapa en djupgående förståelse för den nuvarande marknadssituation gjordes först en 
kontextuell analys av branschen genom att analysera relevant litteratur och företagsspecifika 
dokument i form av årsredovisningar. Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver vikten av 
objektivitet i en studie, valet av litteratur har dock knutits direkt till uppgiftsspecificering vilket i 
sig lett till ett subjektivt urval. Därför har all litteratur analyseras och kritiseras objektivt. 
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Nulägesbeskrivning har även genomförts genom intervjuer med personal i fallföretaget för att på 
så vis få en uppfattning om hur branschen ser ut på riktigt vilket sedan jämförts med teorin. 

För att kompensera för eventuella vinklingar och feltolkningar av den valda litteraturen har målet 
varit att använda flera informationskällor för varje behandlat ämne. På så vis är det möjligt att 
säkerställa trovärdigheten genom att triangulera (Ghauri & Grønhaug, 2010) bort eventuella 
felaktigheter till följd av subjektivt urval. Litteraturen har även varit starkt kopplat till 
innovations- och ekonomikurserna förmedlade under utbildningen till Civilingenjör inom 
Industriell ekonomi på Blekinge Tekniska Högskola. Speciellt har stor vikt lagts vid kurserna 
som behandlat logistik, affärsmodellsutveckling och innovation. På så vis har en stor del av de 
teoretiska grundantagandena varit direkt eller indirekt granskad och godkänd av högskolan. 

4.2.2 Intervjuer 
Primär data från det undersökta fallet har uteslutande bestått av kvalitativ data från öppna 
intervjuer. För att lyckas med en intervju förklarar Ghauri och Grønhaug (2010) att det är viktigt 
för forskaren att lära känna respondenten genom att undersöka dennes bakgrund, värderingar och 
förväntningar innan intervjun äger rum. Vidare förklarar författarna att en intervju antingen kan 
vara strukturerad eller ostrukturerad, där strukturerade intervjuer följer ett standardiserat 
svarsformat medan ostrukturerade intervjuer är helt öppna diskussioner där respondenten själv 
får styra hur svaren ges. Fördelen med strukturerade intervjuer är att det går att tillämpa 
kvantitativa analysmetoder för att bearbeta resultatet medan det är möjligt att få ut mer informell 
information ur en ostrukturerad intervju. Risken är även att forskaren påverkar respondentens 
svar när ett strukturerat svarsformat används. För att fånga fördelarna med båda alternativen är 
det därför även möjligt att använda sig av så kallade semi-strukturerade intervjuer där vissa 
element av intervjun struktureras medan andra förblir öppna. 

Ghauri och Grønhaug (2010) understryker även vikten av att förbereda och genomföra intervjun 
på ett så bra sätt som möjligt. Det bör göras genom att redan från början reflektera över 
forskningsproblemet och hur det är möjligt att få ut data från intervjun som är relevant för 
problemformulering. Utifrån det bör respondenten väljas på rätt sätt för att maximera 
möjligheten för att få in rätt data. När det är gjort bör sedan en intervjuguide sättas samman 
baserat på vilken typ av intervju som ämnas genomföras. 

Då personliga intervjuer ofta är mycket tidskrävande och svåra, enligt Lekvall och Wahlbin 
(2001), har denna studie i huvudsak byggas upp av ostrukturerade intervjuer med nyckelpersoner 
för det studerade fallet. Genom att dessutom välja ut respondenter med stor omsorg för att finna 
nyckelpersoner i organisationen har antalet nödvändiga intervjuer minskas ned. För att 
ytterligare effektivisera intervjuerna och för att skapa och upprätthålla förtroendet med 
respondenterna har förberedande material skickas ut till dem innan intervjun. Rent praktiskt 
användes en metod för öppna intervjuer presenterad i (Yin, 2007) och som bygger på att man 
utför intervjun på ett sätt som både kan resultera i rena fakta och i åsikter om dem. Vid öppna 
intervjuer är det även tillåtet att be respondenten formulera egna idéer och lösningar vilka sedan 
kan analyseras och användas. Slutligen är det även möjligt att vid öppna intervjuer be 
respondenten föreslå andra respondenter att intervjua eller om ytterligare information utanför de 
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direkta frågorna. Den strategin har används i arbetet för att genom så kallad Pyramiding (Hippel, 
2005) enklare nå fram till nyckelpersonerna i organisationen. 

4.3 Dataanalys 
För att analysera resultaten från intervjuerna användes en metod kallad för Pattern matching och 
som beskrivs i både (Miles & Huberman, 1994, pp. 69-76) och i (Yin, 2007). Till att börja med 
lyssnades intervjuerna igenom flera gånger och vid alla gångerna togs omfattande anteckningar 
över det viktigaste iakttagelserna. Intervjuanteckningarna slogs sedan samman till ett gemensamt 
dokument som på så vis sammanfattade de viktigaste aspekterna av intervjun. Det dokumentet 
kodades sedan paragraf för paragraf genom att använda en kodningsteknik utvecklad i (Strauss & 
Corbin, 1990) och beskriven i (Miles & Huberman, 1994, pp. 57-61). Metoden bygger på 
tentativ kodning där man bygger upp en lista av koder allt eftersom kodningen fortskrider. 
Kodernas slås slutligen samman till kategorier varpå materialet gås igenom ytterligare en gång 
(för en fullständig sammanställning av koderna som använts i analysen se Bilaga A). Koderna 
förklaras sedan utifrån vilken kategori de hör till genom att sätta samman så kallade kategorikort 
(Turner, 1981, i Miles & Huberman, 1994). Utifrån kodningen genomfördes sedan en enkel 
frekvensanalys av vilka koder som förekom flest gånger i de olika intervjuerna. Den data som 
hade kodats med koder som förekom i majoriteten av fallen analyserades sedan ytterligare en 
gång för att se om några generella teman eller interaktioner mellan koderna återkom i flera av 
fallen. 

Anledningen till att den metoden valdes var för att göra dataanalysen mer effektiv genom att 
påbörja analysen redan i databearbetningen och sammanställningen. Utöver det valdes metoden 
pattern matching eftersom den på ett översiktligt och intuitivt sätt kan sammanfatta och 
överblicka stora mängder kvalitativ data. På så vis blir det mjöligt att tidigt sammanfatta de 
viktigaste delarna av resultatet och utifrån det dra slutsatser efterhand som dataanalysen 
fortskrider. Slutligen användes en tentativ kodning för att successivt arbeta oss fram till 
detaljerna i de övergripande slutsatserna och för att sammanställa resultatet på ett visuellt sätt. 

4.4 Forskningens kvalité och tillförlitlighet 
För att säkerställa en forskningsstudies kvalité och tillförlitlighet är det enligt (Yin, 2007) viktigt 
att forskningen uppfyller följande olika kriterier: 

1. Begreppsvaliditet 
2. Intern validitet 
3. Extern validitet 
4. Reliabilitet 

Begreppsvaliditet innebär att de begreppen som används i forskningen studeras genom 
tillförlitliga och objektiva mått. För att uppnå begreppsvaliditet är det därför viktigt enligt 
författaren att använda sig av flera oberoende datakällor för att bekräfta ett resonemang. Utöver 
det är det även viktigt att formulera en beviskedja som utomstående enkelt kan följa, slutligen är 
det även viktigt att låta de viktigaste intressenterna få vara en aktiv del i rapportskrivandet 
genom att låta dem läsa och kommentera utkast av rapporten. Enligt Lekvall och Walbin (2001) 
visar validitet på om man genom den valda mätmetoden verkligen mäter det som avses att mätas, 
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det vill säga ett mått på mätningens giltighet. I och med att det i grund och botten handlar om 
objektivitet i mätningen är det oftast mycket svårt att bevisa validitet i en kvalitativ 
undersökning. Med det sagt är det fortfarande viktigt att reflektera över valtiden i en studie för 
att på så vis säkerställa att resultatet är tillförlitligt. I denna studien har begreppsvaliditet i 
huvudsak säkerställts genom att använda flera olika analysmetoder för att komma fram till 
samma resultat. På så vis har validiteten uppnås via så kallad triangulering, där flera 
metodologier och datakällor används samtidigt för att studera ett och samma fenomen (Ghauri & 
Grønhaug, 2010) och (Yin, 2007). Yin beskriver i (Yin, 2007) att det enkelt förklarat finns 
följande fyra olika typer av triangulering: 

1. Datatriangulering – Användning av flera olika datakällor 
2. Forskartriangulering – Användning av flera olika forskare 
3. Teoretisk triangulering – Användning av flera olika teoretiska perspektiv 
4. Metodologisk triangulering – Användning av flera olika metoder 

Rent praktiskt har det inneburit att flera informationskällor har använts samtidigt för att påvisa 
och förklara de teoretiska begreppen som används i arbetet. Utöver det har teorin valts från flera 
olika forskare som inte använder sig av likvärdiga metoder. På så vis har även en teoretisk 
triangulering varit möjlig eftersom olika forskare med olika metoder tenderar att ha olika 
teoretiska perspektiv eftersom metodval ofta reflekterar den grundläggande forskningsansatsen. 
Vidare har även den kvalitativa data som använts i studien backas upp av sekundär kvantitativ 
data från olika intresseorganisationer för att ytterligare diversifiera metodanvändningen. 

Intern validitet handlar om att ta fram kausala förhållande mellan olika studerade parametrar som 
inte enbart uppkommit till följd av slumpen eller tillfälligheter. För att lyckas uppnå intern 
validitet är det viktigt att jämföra olika mönster med varandra för att se hur de samspelar och 
förhåller sig till varandra. Utöver det är det även viktigt att förklara de iakttagna mönstren väl 
genom att använda både intern och extern jämförelse. Slutligen är det även viktigt att sätta in 
förklaringarna i en logisk modell där hänsyn tas till kontexten och hur mönstret förhåller sig till 
omgivningen. För att uppnå intern validitet å andra sidan har metoder för pattern matching av 
(Miles & Huberman, 1994) och (Yin, 2007) använts för att på så vis både ta fram, beskriva och 
säkerställa de mönster och trender som finns i datamaterialet. I dagsläget finns det enligt Yin 
(2007) ingen strikt metod för hur en pattern matching bör utföras och därför har en tentativ 
metod från (Strauss & Corbin, 1990, i Miles & Huberman, 1994) använts. Den metoden bygger 
på en ostrukturerad och tentitativ kodning där möntren får växa fram utifrån att koderna 
grupperas och förklaras i så kallade kategorikort (Turner, 1981, i Miles & Huberman, 1994). 
Valen av fallföretagen gjordes först genom att analysera vilka branscher som är mest 
representativa för frågeställningen och sedan genom att välja fall som sticker ut i branschen på 
något sätt och företag med i första hand nordisk anknytning. Logistikbranschen valdes eftersom 
den i dagsläget befinner sig i en föränderlig miljö där risken är stor för kreativ förstörelse. Den 
utvecklingen har uppkommit till följd av att logistikbranschen i norden tidigare varit starkt 
reglerad och utgjort en del av den statliga infrastrukturen. Den regleringen har öppnats upp vilket 
lett till att konkurrensen blivit hög och nya aktörer kommit in på marknaden. Valet av 
Bring/Posten Norge gjordes sedan baserat på deras lokala anknytning till norden och baserat på 
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deras unika position på den svenska marknaden, vilket kombineras internt med den traditionella 
positionen de har på den norska marknaden. På den svenska marknaden har Bring antagit en roll 
som utmanare och innovatör medan de på den inhemska marknaden fortfarande är en del av den 
statliga infrastrukturen. Den dualismen gör det mycket intressant att studera framförallt Brings 
plats på den svenska marknaden där mycket kraft läggs på utveckling, konkurrens och 
innovation. 

Extern validitet handlar om att definiera inom vilka områden studiens resultat är användbara och 
i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras. För att uppnå extern validitet bör resultatet från 
en-fallstudier kompletteras och bekräftas genom teori och andra utomstående datakällor. 
Generaliserbarhet eller extern validitet för en studie avgörs, enligt Lee och Baskerville (Lee & 
Baskerville, 2003), av huruvida resultatet kan användas i andra sammanhang än det som studien 
genomförts på. Generaliserbarhet kan därför ses som hur en studie förhåller sig till sin omvärld. 
Vid användning av enskilda djupgående fallstudier i forskning är därmed generaliserbarhet av 
stor vikt för att resultatet ska vara användbart (Flyvbjerg, 2006) och (Yin, 2007). För att göra en 
enskild djupgående fallstudie generell och giltigt utanför det givna kontexter är det därför enligt 
författarna viktigt att välja det fall som ska studeras med stor omsorg. Därför har den 
genomförda fallstudien kompletterats och jämförts med både relevant teori och med sekundär 
kvalitativ data från intresseföreningar för att på så vis underbygga och styrka resultatet. På så vis 
har det även varit möjligt att relatera resultatet till fallets omvärld. 

Reliabilitet handlar slutligen om att bevisa att det hade varit möjligt att uppnå resultatet från 
studien om den hade upprepats en gång till. För att uppnå reliabilitet är det därför viktigt att 
studiens tillvägagångssätt dokumenteras och redovisas på ett så bra sätt att det är möjligt att 
genomföra studien igen. Utöver det är det även bra om forskarna utvecklar en databas för 
fallstudien där all data samlas och sparas för att kunna användas igen. (Yin, 2007). Reliabilitet 
utgör slutligen, enligt Lekvall och Walbin (2001), mätmetodens kapacitet att stå emot 
slumpinflytanden, det vill säga graden av stabiliteten och tillförlitligheten i mätmetoden. I denna 
studien har reliabilitet uppnåtts genom att dokumentera forskningsprocessen i fallstudiens 
databas och upplevelserna relaterade till den väl för att på så vis kunna spåra alla beslut, insikter 
och upptäckter. Det har framförallt gjorts genom att veckovis dokumentera och sammanfatta 
progressionen av studien i en standardiserad loggbok där avklarade moment, framtida arbetet och 
eventuella svårigheter från veckan har redovisats. Utöver det har all insamlad data sammanställts 
i databasen och visualiserats i den mån det varit möjligt. Vidare har även 
datainsamlingsmetoderna redan i förväg varit väldefinierade för att på så vis minimera subjektivt 
inflytande under processens gång. 

5 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras empirin som använts i studien och besvara frågeställningen. För att 
göra det har sex olika fallstudier genomförts, en mer omfattande och fem mindre fallstudier som 
använts praktiskt i innovationsarbetet kopplat till huvudfallet. 

Till att börja med valdes huvudfallet baserat på att det i dagsläget ska vara på väg att genomföra 
en förändring från att traditionellt vara fokuserade på B2B i sitt kunderbjudande till att istället 
röra sig mot en mer B2C centrerad logik. Förändringen ska i sin tur vara en effekt av att 
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branschen utsätts för stark så kallad disruptive innovation med kreativ förstörelse som följd 
(Schumpeter, 2008). Utifrån det ska de traditionelle aktörerna känna sig mer eller mindre 
tvingade att förändras till följd av en ökad konkurrens där nya innovativa konkurrenter är på väg 
in på marknaden. För att studera ett sådant fall valdes den så kallade last mile delivery 
verksamheten i logistikbranschen, det vill säga det sista steget ut till mottagaren i 
logistiksystemet. Branschen befinner sig nämligen just nu i den omställningen till följd av att 
marknaden traditionellt varit starkt statligt reglerad och på senare tid avreglerats mer och mer. 
Därför har konkurrensen på marknaden ökat genom att nya aktörer kommit till och genom att 
gamla aktörer expanderat sin verksamhet till nya erbjudanden och nya marknader. För att bemöta 
den ökande konkurrensen har därför många logistiker valt att ställa om verksamheten mot e-
handelslogistik där användarcentrering blir allt viktigare till följd av att nya lösningar växer fram 
som pressar ned priset och ökar mottagarnas makt över logistiksystemet. Hela logistikbranschen 
upplever även just nu den förändringen till följd av avregleringar och en förflyttning från 
traditionell brevpost till pakethantering i och med internt och e-handelns framväxt (Bring, 2015; 
PostNord, 2015). Därför är logistikbranschen och last mile delivery ett bra fall att studera för att 
illustrerar omställningen mot B2C och mot användarcentrering genom affärsmodellinnovation. 
För att illustrera och förstå branschen har sedan Bring, en av nordens största och äldsta 
logistikaktörer studerats. 

De fem minifallen å andra sidan valdes utifrån i huvudsak två olika faktorer. Till att börja med 
valdes företag som bedrivit framgångsrik användarcentrerad affärsmodellinnovation för att på så 
vis finna exempel på best practice i olika branscher. Utöver det valdes i första hand företag med 
lokal anknytning till Norden när det var möjligt. På så vis var det möjligt att komma fram till fem 
olika exempel på best practice användarcentrerad affärsmodellutveckling som jämförs med 
Brings övergripande strategi. Fallen reflekterar därmed Bring och logistikbranschens 
övergripande situation samtidigt som de verkar i en helt annan bransch för att på så vis kunna 
fungera som inspiration både i och utanför den studerade kontexten. Utifrån den processen 
valdes följande fem fallföretag som exempel på best practice användarcentrerad 
affärsmodellinnovation, där valet av varje separat fall förklaras mer i detalj i avsnitt 5.2-5.6 och i 
bilaga B-F: 

1. Airbnb 
2. Linas Matkasse 
3. Norwegian 
4. Rent the Runway 
5. Volvo 

5.1 Bring och logistikbranschen 
För att undersöka hur arbetet med forskning och utveckling i distributionssektorn bedrivs i 
dagsläget kommer Brings innovationsarbete undersökas, för att på så vis belysa hur ett av 
nordens största och äldsta distributionsföretag aktivt arbetar med omställningen mot ökad e-
handel och användarcentrerad logistik. 

Inom logistikbranschen används tre olika steg när det gäller transporter av gods, de tre stegen 
kallas för ”first mile-”, ”middle mile-” och ”last mile delivery”. First mile utgör den sträcka där 
godset kommer in in transportnätet, antingen från och med det att godset hämtas upp från 
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avsändaren eller från en samlande terminal. Steget som kallas för middle mile är den sträcka där 
slutprodukten förflyttas från en fabrik till en återförsäljares lager. Det sista steget som kallas för 
last mile utgörs av leveransen till mottagaren. I det steget finns det många lösningar för att kunna 
möta slutanvändarens behov av leverans. Den teknik som finns idag för att underlätta det steg är 
till exempel olika typer av tracknings system och obemannade paketautomater. Denna uppsats 
fokuserar enbart på last mile delivery och bortser helt från de övriga två stegen. 

I Norden finns det ett antal större aktörer inom logistikbranschen som erbjuder så kallad last mile 
delivery de flesta av dessa aktörer har ursprungligen varit en del av något lands statliga 
verksamhet. Några av de största aktörerna på den nordiska marknaden är: 

• DHL 
• Schenker 
• Posten Norge/Bring 
• Post Nord 

DHL är den mest globala logistikaktören när det gäller att erbjuda lösningar på logistikbehov och 
finns i mer än 220 länder och har över 325000 medarbetare. DHL ägs och styrs av den tyska 
Posten (Deutsche Post DHL Group, 2016) som med en omsättning på mer än 59 miljarder Euro 
(Deutsche Post DHL Group, 2015) utgör världens största logistikföretag. 

Schenker är ett av få stora logistikföretag som inte har sin grund i någon form av statlig 
verksamhet utan är ett 100 årigt logistik företag som statades av Gottfried Schenker i Wien, där 
han såg ett behov av att samlasta gods från olika avsändare. Detta är fortfarande grunden till 
Schenkers affärsidé. Idag är Schenker också en av värdens största logistikaktörer som erbjuder 
många olika tjänster genom att finnas på mer än 2000 platser i 130 länder och ha mer än 64000 
anställda. (Schenker, 2015)  

Post Nord är en sammanslagning av svenska Posten och Posten Danmark vilket skedde år 2009 
som ett steg i att förbättra de gränsöverskridande logistiklösningarna. Post Nord erbjuder sina 
lösningar till den nordiska marknaden genom att finnas tillgängliga i mer än 5300 
utlämningsställe och de har cirka 35000 medarbetare. (PostNord, 2016) 

Posten Norge AS eller Bring som den nordiska verksamheten kallas, är den fjärde största 
logistikaktören på den nordiska marknaden och består i dagsläget av cirka 19 000 anställda. 
Posten Norge ägs av den norska staten och är en av de största och äldsta statliga verksamheterna 
i Norge som grundades år 1647. (Bring Norden AB, 2015). 

En tydlig trend på logistikmarknaden visar att volymen traditionell post minskat kraftigt under de 
senaste sju åren medan volymen för paketdistribution i samband med e-handel ökat kraftigt 
under de senaste tre åren. Posten Norge försöker därför ställa om sin verksamhet för att anpassa 
sig efter den förändrade efterfrågan genom bland annat kraftig digitalisering och nya typer av 
logistiktjänster för att underlätta för e-handlare (Posten Norge AS, 2015). 
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5.1.1 Last mile delivery 
För att fullt ut förstå hur last mile delivery ser ut i dagsläget är det först och främst viktigt att 
förstå hur branschens övergripande affärsmodell ser ut för last mile delivery. Enkelt uttryckt 
består logistikaktörernas verksamhet inom last-mile delivery i grund och botten av två olika 
affärsmodeller. Den första bygger på en logik där mottagaren kommer till paketet vid någon 
form av utlämningsställe varpå leveransen sker. Det centrala är alltså att leveransen sker via ett 
centralt utlämningsställe för paketutlämning, antingen via ett bemannat ombud eller en 
obemannad paketautomat. Eftersom utlämningen sker via centrala terminaler som leverantören 
känner till redan på förhand kan rutterna enkelt standardiseras och optimeras vilket leder till att 
kostnaderna kan pressas ner. Eftersom mottagen själv får transportera sig till utlämningsstället 
och därmed anstränga sig för att få paketet och till följd av att många e-handlare tidigare erbjudit 
den typen av leverans gratis är betalningsviljan ganska låg för den tjänsten (Bring, 2015). 

Den andra affärsmodellen bygger på en logik där paketet kommer till mottagaren och där 
leveransen sker hos mottagaren, den modellen består i sin tur av flera olika lösningar. Det 
centrala är dock att leveransen sker direkt till mottagaren genom att transportera paket till rätt 
plats varpå leveransen sker personligen av leverantören. På så vis uppstår en personlig kontakt 
och relation mellan mottagaren och leverantören. Till följd av att paketen måste transporteras 
hela vägen ut till mottagaren går det inte att planera och optimera rutterna i förväg vilket leder 
till en högre kostnad än i den första modellen. Å andra sidan är kunden medveten om de extra 
kostanderan och värdena förknippade med erbjudandet och det finns heller ingen tradition av fri 
frakt i denna modellen, vilket leder till en högre betalningsvilja från mottagarna (Bring, 2015). 

För att fullt ut förstå branschen studerades slutligen hur innovation har gått till på marknaden 
bakåt i tiden. Genom att studera hur utvecklingen skett bakåt i tiden kan det sedan bli möjligt att 
dra slutsatser om vart branschen är på väg in i framtiden. Till att börja med var branschen 
fokuserad på i första hand brevdistribution i de egna näten, det vill säga traditionell postgång. 
Vid den tiden var det därför viktigt att kontrollera näten, det vill säga den fysiska infrastrukturen 
i form av till exempel avtal, kontakter och fordon. Efter det ställdes näten om mot att fokusera 
mer på paketdistribution, i takt med att mer och mer gods fraktades till privatpersoner till följd av 
e-handelns intåg. I dagsläget befinner sig branschen i detta steget där det fortfarande är viktigt att 
kontrollera de fysiska näten men där kontakten med e-handlarna blivit central. I det steget är e-
handlarna de centrala kunderna där avtalen och kontakten med dem de viktigaste, vilket leder till 
att branschen i dagsläget är fokuserad på relationerna mellan företag. 

Det intressanta blir därför att analysera hur den logiska framtidsutvecklingen skulle kunna se ut. 
Genom intervjuer med personal från Bring (Intervjuobjekt1, 2016; Intervjuobjekt2 & 
Intervjuobjekt3, 2016) kom det fram att till följd av den ökande konkurrensen på marknaden har 
en ny logik börjat växa fram som är mer fokuserad på relationer direkt mot slutkunden. Den 
utvecklingen leder till att det inte längre är lika viktigt vem det är som levererar någonting eller 
hur det fysiskt transporteras utan det enda kunden bryr sig om är att få sitt paket på det 
smidigaste och billigaste sättet. Det leder till en utveckling där paketdistribution fortfarande är 
det centrala men där distributionen blir oberoende av det fysiska nätet och där mottagarens 
upplevda kundvärde blir det centrala istället. 
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5.1.2 Leveransalternativ 
För att logistikbranschen ska kunna bemöta omställning mot e-handelslogistik är det viktigt att 
kunderna erbjuds många olika leveransalternativ. Genom en grundläggande litteraturstudie (se 
tabell 5.1) är det möjligt att se att det finns åtta olika principiella möjligheter för att erbjuda last 
mile leveranser på marknaden idag. De åtta leveransalternativen är: 

1. Direktleverans 
2. Hämta i butik 
3. Utlämningsställe 
4. Paketautomat 
5. Drönare 
6. Crowd solution 
7. Taxi-leverans 
8. Samfrakt 

Tabell 5.1 Sammanfattning av i vilken grad den studerade litteraturen behandlar de identifierade 
leveransalternativen 

 

Med direktleverans avses leverans direkt till mottagaren, vanligen direkt till hemmet antingen 
mot kvittering, direkt i brevlådan eller till en privat paketbox. Direktleveransen kan även ske till 
annan plats, så som till jobbadressen, till bakluckan på mottagarens bil eller direkt till den plats 
slutkunden just nu befinner sig på. För att lyckas med det krävs innovativa lösningar på 
kommunikation mellan leverantören och slutkunden, tracking av paket och tekniska lösningar för 
att ta emot och förvara paket. Med hämta i butik menas att man beställer via någon online-kanal 
och hämtar upp varan direkt i närmaste butik. Här kan mottagaren anpassa leveransen genom att 
själva välja vilken butik de vill hämta upp paketet i. Utlämningsställe syftar på leverans via 
ombud, det vill säga när paketet levereras till mottagarens närmaste bemannade postombud. 
Även här kan mottagaren anpassa leveransen efter sina egna önskemål genom att själva välja 
vilket ombud som passar bäst. Med paketautomat avses leveranser till helautomatiska publika 
paktautomater. Paketautomater består av skåp placerade på strategiska knytpunkter med låsbara 
fack där paketen placeras av leverantören. Mottagarna kan sedan låsa upp facken med hjälp av 
mobilen eller med en personlig kod varpå de kan hämta ut paketet. Med drönare menas leverans 
med hjälp av radiostyrda obemannade luftfarkoster som antingen kan levereras direkt till 
mottagaren eller till en terminal av något slag. Crowd solutions syftar på leveranser där man med 
hjälp av privatpersoner fraktar och levererar paketen vid beställning. Det kan till exempel handla 
om att använda sig av personer som ändå är i rörelse eller genom att anlita privatpersoner till att 
utföra arbetet mot betalning, exempel på det är till exempel UberRush (Uber, 2016) och DHL 

(Goethals,	et	al.,	
2012)

(da	Mota	
Pedrosa,	2012) (Cao,	2014)

(DHL	Trend	
Research	Lab,	

2014) (Stritto,	2013) (Durand,	2012)
(Vanelslander,	

2013) Totalt

Direktleverans X X X X X X X 7

Hämta	i	butik X X X X X 5

Utlämningsställe X X X 3

Paketautomat X 1

Drönare X 1

Crowd	solution X 1

Taxi-leverans X 1

Samfrakt X 1
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MyWays (DHL MyWays, 2016). Med Taxi-leverans avses budleverans med hjälp av taxibolag 
som när de inte kör privatpersoner istället fraktar och levererar paket. Slutligen syftar samfrakt 
på tjänster som samordnar frakt mellan olika transportörer för att öka fyllnadsgraden vid frakten. 
Ett exempel på en sådan tjänst är Cargospace24 (Cargospace24, 2016) där man kan hyra in sig 
på frakt i lastbilar som ändå ska köra en viss sträcka och som annars hade kört med outnyttjad 
lastkapacitet. 

5.1.3 Kundbehov i logistikbranschen 
Genom en grundläggande litteraturstudie (se tabell 5.2) är det även möjligt att se att 
kundbehoven inom e-handelslogistiken kan delas in i följande sju kategorier: 

1. Komplex/ömtålig vara 
2. Geografi 
3. Tid 
4. Bekvämlighet 
5. Flexibilitet 
6. Kunskap 
7. Ålder 

Tabell 5.2 Sammanfattning av i vilken grad den studerade teorin behandlar de identifierade 
kundbehoven 

 

Med komplex/ömtålig vara avses frakt och leverans av produkter som kväver någon form av 
specialhantering, till exempel kan det vara varor som inte tål stötar och slag, varor som måste 
hållas frysta under transporten, flytande varor etc. De varorna kräver därför specialbehandling 
och i vissa fall tekniska eller mekaniska lösningar för att kunna transporteras på ett säkert sätt. 
Med geografi menas vart en vara ska fraktas och påverkas därmed både av avstånd och 
vägförhållanden. Inom vissa regioner kan till exempel varor levereras snabbare till följd av den 
fysiska närheten och i vissa områden är det under vissa tider på året svårare att ta sig fram vilket 
kan påverka frakten. Tid syftar dels på hur mycket tid mottagaren har på sig att ta emot en 
leverans och när på dagen mottagaren kan ta emot leveransen. För att uppfylla behovet måste 
således leveransen kunna anpassas både utifrån klockslag och exakthet samtidigt som det måste 
gå att kommunicera med mottagaren om något skulle gå fel under tiden. ”Många gånger är det 
nämligen viktigare att vara exakt i leveransen än att vara snabb” (Intervjuobjekt2, 2015). Med 
bekvämlighet avses hur mycket arbete mottagaren behöver lägga på att få hem paketet, till 
exempel om paketet är stort och tungt, svårmonterat, om det är långt till närmaste 
utlämningsställe etc. Med flexibilitet avses både valmöjlighet i form av olika leveransalternativ 

(Durand,	2012)
(Vanelslander,	

2013)
(Fulgoni,	2014)

(Goethals,	et	al.,	
2012)

(Dello	Stritto	&	
Schiraldi,	2013)

(Piotrowicz	&	
Cuthbertson,	

2014)

(Dennis,	et	al.,	
2009)

Totalt

Komplex/	ömtålig	vara X X 2

Geografi X X 2
Tid X X X 3

Bekvämlighet X X X 2
Flexibilitet X X 2
Kunskap X X X 3
Ålder X X X 3
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att välja på vid köpet och möjlighet att anpassa och byta leveransalternativ efter det att köpet är 
genomfört. För att leveransen ska vara flexibel måste mottagaren således kunna anpassa den 
efter förutsedda och oförutsedda händelser både i avsikt på plats och tid, genom att själva kunna 
skräddarsy leveransen och kommunicera med leverantören. Med kunskap menas att mottagaren i 
vissa fall behöver information om hur de på bästa sätt tar emot eller monterar en produkt samt 
hur de kommer igång med användandet av sin produkt efter det att hen mottagit den. Den typen 
av information bör antingen distribueras av e-handlaren själv eller med hjälp av leverantören. 
Slutligen syftar ålder på att mottagare i olika åldrar har olika behov både med avsikt på fysiska, 
psykiska och sociala aspekter, vilka måste tas i beräkning vid leveransen. 

5.1.4 Nyckelinsikter om innovation i logistikbranschen 
Baserat på resultatet från förstudien (se figur 4.1) är det möjligt att se att till följd av den snabbt 
ökande e-handeln och pakethanteringen i samhället ställs nya krav på logistikaktörerna på 
marknaden. Till följd av den snabba utvecklingen ställer numera kunderna höger krav på 
aktörernas förmåga till utveckling och kundanpassning vilket leder till att makten på marknaden 
förflyttas från de traditionella logistikaktörerna till mottagarna. Den maktförflyttningen leder i 
sin tur till att utvecklingsarbetet måste ställas om från att traditionellt fokuseras på en 
”technology push” logik till att istället bli fokuserad på ”market pull”. Med den förflyttning 
avses att utvecklingsarbetet mer och mer måste byggas på att lösa kundernas problem, genom att 
anpassa verksamheten efter kundernas önskemål istället för att låta kunderna anpassa sig efter 
systemet. 

Förflyttningen från tecnology push till market pull leder till stora förändringar i 
logistikaktörernas affärslogik, där synen på logistikaktörerna måste ställas om från att vara en 
långsiktig, statlig del av infrastrukturen till att istället bilda ett snabbfotat nätverk som 
tillsammans med andra bidrar till att uppfylla kundernas behov på bästa möjliga sätt. Den 
förändringen ställer krav på organisatoriskt långsiktiga förändringar av hur aktörerna ser på sig 
själva och marknaden samt hur de kommunicerar med sina intressenter. För att lyckas med den 
organisatoriska förändringen måste aktörerna enligt Kundu och Sachs (2015) ställa om sättet de 
ser på följande saker: 

1. Värderingar 
2. Marknaden 
3. Intressenter 
4. Utveckling 
5. Öppenhet 

Till att börja med menar författarna (Kundu & Sachs, 2015) att företagen måste se över och fullt 
ut förstå sina värderingar, det vill säga varför de finns till, för att nå det nya synsättet. 
Anledningen till att det är viktigt är att det på en mer användarcentrerad och öppen marknad inte 
går att se vinst som det slutgiltiga målet med en verksamhet. Istället för att se vinst som det 
slutgiltiga målet bör aktörernas syfte med verksamheten delas och uppskattas av intressenterna 
och av kunderna. Den idén styrks även i Robérts, Bromans et al. (2010) bok, där de menar att en 
tydlig och övertygande vision byggd på tydliga värderingar och syften är avgörande för allt 
utvecklings- och innovationsarbete i en organisation. På så vis menar de att visionen och syftet 
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med en verksamhet utgör den centrala kraft som håller samman och förflyttar en organisation in i 
framtiden. 

Vad gäller marknaden förklarar Kundu och Sachs (Kundu & Sachs, 2015) att företagen istället 
för att se marknaden som en hierarki, i vilken varje del endast utgör en liten bit, istället bör se på 
marknaden som ett nätverk där målet är att lösa kundernas problem så bra som möjligt genom att 
kombinera olika delar av nätverket. Det krävs alltså att aktörerna går från att fokusera på 
hierarkier till att istället fokusera på nätverk. Den iakttagelsen är något som bekräftas av Peter M. 
Senge i boken The Fifth Discipline (Senge, 2006) där han understryker vikten av att kunna inta 
ett systemperspektiv i en organisation. Han menar att det endast genom att se till hela systemet, 
det vill säga hela värdekedjan och dess omvärld, är möjligt att skapa en lärande organisation som 
kan designa och dra nytta av förstärkande feedbackloopar. Det är alltså endast genom att se till så 
att hela värdekedjan presterar optimalt som det går att skapa den typen av självförstärkande 
system som gör att en organisation når hållbar framgång. 

Kundu och Sachs (2015) fortsätter med att förklara att företagen måste förändra sin syn på 
intressenterna och på vilket sätt aktörerna på marknaden samarbetar och använder sig av 
intressenterna, för att nå den nya affärslogiken. I den nya logiken handlar det inte längre om att 
kontrollera aktörerna utan om att kombinera alla delar på ett optimalt sätt för slutkunden. Den 
tredje förändringen i synsätt är således att det krävs att aktörerna går från att fokusera på kontroll 
till att istället fokusera på att utöka egenmakten. Vikten av att sätt kundernas behov i centrum 
och därigenom utöka egenmakten för kunderna och det upplevda kundvärdet är även något 
Lindstedt och Burenius betonar i sin bok The Value Model (2006). Lindstedt och Burenius 
sträcker sig till och med till att all form av framgång på marknaden bottnar i att ett företag är 
bättre än sina konkurrenter på att uppfylla och maximera kundvärdet och därigenom öka 
kundernas makt på marknaden. 

Vad gäller utveckling och anpassning är det, enligt Kundu och Sachs (2015), viktigt för aktörerna 
att gå från ett klassiskt teknikperspektiv med långa och dyra utvecklingsprocesser där nya 
produkter inte börjar säljas förrän de är helt färdigutvecklade till att istället anta ett mer 
experimenterande utvecklingssätt. Genom att experimentera och involvera kunderna i 
utvecklingsarbetet blir det möjligt att ta fram innovationer mer effektivt och med bättre 
precision. Företagen bör alltså gå från att fokusera på planering till att istället fokusera på 
experimentering. Vikten av att experimentera och bedriva utveckling i små iterativa steg är något 
som även understryks i Steve Blanks förklaring av metoden för Lean start-up (Blank, 2013). Han 
beskriver även möjligheten att använda sig av så kallade ”Minimum Viable Products” för att 
utveckla en ny idé iterativt och tillsammans med kunderna. 

Slutligen hävdar Kundu och Sachs (2015) att aktörerna även bör utveckla ett mer öppet arbetssätt 
som bygger på ett utökat förtroende för marknadens intressenter, utöka samarbetet med andra 
marknadsaktörer och att involverar kunder och intressenter i den egna verksamheten. Företagen 
måste alltså gå från att fokusera på slutenhet och privatisering till att istället fokusera på 
öppenhet och transparens. För att lyckas med utvecklings- och innovationsarbetet i en 
organisation beskriver även Eric von Hippel i sin bok (Hippel, 2005), vikten av att på ett öppet 
och transparent sätt inkludera användarna och marknaden i den egna verksamheten. På så vis blir 
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det dessutom möjligt att utveckla exakt vad användarna vill ha och på så vis stärka kundvärdet 
och förtroendet på marknaden. 

Det förändrade synsättet kan således sammanfattas i följande bild: 

 
Figur 5.1 Sammanfattning av Kundus och Sachs nya synsätt, sammanfattad av Tanmay Vora 
(Vora, 2015) 

Utifrån intervjuerna i förstudien (se figur 4.1) kunde de mest centrala insikterna från förstudien 
tas fram. De insikterna togs sedan med in i nästa del av forskningsprocessen, och kan 
sammanfattas i följande 13 punkter: 

• Förmåga till kundanpassning 
• Digitalisering, både internt och externt 
• Möjlighet till modularisering av erbjudandena för att göra det enklare att handla online 
• Ökad tillgänglighet 
• Mottagaren vet vad de betalar för 
• Rationalisering 
• Standardisering 
• Kostnadsoptimering 
• Sänka transaktionskostnaderna för mottagaren 
• Förenkla valen 
• Prenumerationstjänster 
• Delningsekonomi 
• Ökad personlighet 

Till att börja med är förmågan att kundanpassa erbjudandena centralt både i Bring och i 
branschen i stort till följd av att kunderna i allt högre grad efterfrågar lösningar som förenklar 
deras vardag. Därför är det viktigt att kunderna enkelt kan anpassa och optimera leveransen efter 
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den givna situationen. Den andra nyckelinsikten från förstudien är att digitalisering både av 
interna och externa processer blir allt viktigare för att kunna kommunicera och optimera 
verksamheten och erbjudandena. Externt till följd av att fler och fler mottagare använder sig av 
digitala lösningar för att kommunicera och optimera sina liv och därför är det viktigt att finnas 
tillgänglig på de digitala kanalerna kunderna använder. Internt eftersom det är möjligt att 
optimera verksamheten genom nya digitala lösningar vilka kan leda till kostnadsbesparingar. 
Möjligheterna till modularisering i erbjudandena är också viktigt både i och utanför den 
studerade branschen eftersom kunderna både efterfrågar högre grad av anpassningsförmåga och 
lägre kostnader samtidigt. För att uppnå det måste vissa delar standardiseras medan 
valmöjligheten utökas i andra delar, vilket kan göras genom anpassningsbara modullösningar. 
Utöver det är det enligt resultaten viktigt att fokusera på att öka tillgängligheten på marknaden 
genom att fokusera på att öppet inkludera marknadsaktörer i nya typer av samarbeten. Den femte 
faktorn som observerats är att det är viktigt att informera mottagaren om vad hen betalar för i 
erbjudandet. Genom att göra det kan det bli möjligt att öka både kundvärdet och kundnyttan 
genom att optimera användningen och samtidigt öka betalningsviljan. Möjligheterna till att 
genomföra rationaliseringar och standardiseringar är också en central insikt som återkom i 
resultatet. Genom att rationalisera bort och standardisera onödiga delar av kundvärdet som ändå 
inte bidrar till att höja kundvärdet och på så vis samtidigt sänka kostnaderna. Möjligheterna till 
att sänka transaktionskostnaderna för mottagaren är också en drivkraft som återkom frekvent i 
resultatet och i hela industrin. Anledningen till det är att det blir allt viktigare att standardisera 
och förenkla saker åt kunderna föra att spara tid och energi som istället kan investeras i andra 
saker. Ett möjligt sätt det kan göras på är genom att förenkla de vardagsvalen som kunderna är 
tvungna att göra. Den strategin återfinns i flera olika branscher och är även viktig i 
logistikbranschen. Ett annat återkommande tema i förstudien är möjligheten att använda sig av 
prenumerationstjänster mot användarna för att sprida ut betalningarna och därmed göra det 
lättare för kunden och samtidigt låsa in kunderna vid ett specifikt erbjudande. Den näst sista 
centrala insikten från förstudien är den om den snabbt framväxande delningsekonomin. Det har 
lett till att det i allt fler branscher vuxit fram tjänster som gör det möjligt för kunderna att dela på 
saker i samhället för att maximera utnyttjandegraden av produkter och tjänster. Den logiken är 
även viktig i logistikbranschen där nya sådana tjänster, till exempel UberRush (Uber, 2016), har 
börjat ta mark. Den sista insikten är den om att det verkar som om kundernas fokus mer och mer 
börjat röra sig bort från lyx och stora varumärken till att istället fokuseras på personlighet och 
relationer. 

5.2 Airbnb 
Hotellbranschen är mycket gammal och historien av att kommersiellt erbjuda logi åt resanden 
kan spåras tillbaka till de tidigaste civilisationerna. De första hotellen, i modern bemärkelse 
öppnades i början av 1600-talet (Levy-Bonvin, 2003), och det första hotellet i Sverige öppnades 
1812 (Vårt Göteborg, 2009). Sedan dess har branschen förändrats och det har skett en 
diversifiering och en kraftig tillväxt till följd av att allt fler reser allt oftare. Idag finns det många 
hotellkedjor som verkar över hela värden och som konkurrerar om kunderna genom använda sig 
av olika erbjudande för att nå de olika kund segmenten. Några exempel på sådana hotellkedjor är 
Scndic Hotels, Clarion Hotels, Sheraton och Hilton Hotels. Marknaden har dock förändrats 
kraftigt på senaste tiden då det har vuxit fram helt nya möjligheter att hyra logi. Det har 
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nämligen vuxit en helt ny plattform som privat personer kan ansluta sig till för att antingen hyra 
ut boende till andra privatpersoner eller för att själva hyra tillfällig logi. För att analysera hur 
branschen utvecklats har företaget Airbnb studerats. Airbnb är en internationell marknadsplats 
där privatpersoner kan hyra och hyra ut logi tillfälligt mellan varandra. Företaget grundandes 
2008 och har idag mer än 2 000 000 boenden anslutna i mer än 190 länder (Airbnb, Inc., 2016), 
2013 var Airbnb´s intäkter 250 miljoner dollar (Kokalitcheva, 2015). För mer information om 
fallet se bilaga B. 

5.3 Linas Matkasse 
Enkelt beskrivet kan dagligvaruhandelns övergripande verksamhet sammanfattas som att deras 
roll är att förse hushållen med mat. Detta är en tjänst som har funnits mycket länge och som har 
förändrats kraftigt över tiden, från att tidigare vara fokuserad runt små handlare med ett specifikt 
utbud till dagens handel online. Idag är det vanligast att handla sina dagligvaror genom olika 
kedjor som består av fysiska butiker, de kedjorna konkurrera framförallt genom priset. Några 
exempel på sådana kedjorna som är verksamma i Sverige är Ica, Coop, Willys, Lidl och City 
gross. Denna marknad har dock börjat förändras under de senaste åren genom att det har kommit 
till nya aktörer som erbjuder handel av dagligvaror online med hemkörning. För att analysera 
den utvecklingen har Linas Matkasse studeras. Linas Matkasse grundades 2008 och värderades 
2015 till mellan 400 – 500 miljoner kronor och hade då cirka 120 000 aktiva kunder (Veckans 
Affärer, 2015). Linas matkasse omsatte cirka 700 miljoner år 2015 (Mauno Pettersson, 2015) 
vilket kan jämföras med ICA som hade en omsättning på över 72 miljarder under samma period 
(Ica gruppen, 2016). För mer information om fallet se bilaga E 

5.4 Norwegian 
Enkelt beskrivet kan personflygbranschens övergripande verksamhet sammanfattas som att 
förflytta privatpersoner från en plats till en annan genom att förädla flygplan, drivmedel och 
personal till en tjänst. Att flyga var länge en lyx som bara var tillgänglig för en liten del av 
samhället, men i takt med att utvecklingen gått framåt har allt fler människor fått möjlighet att 
välja flyget både för in- och utrikesresor. I norden var personflygbranschen länge ägd och 
reglerad av staten genom statligt monopol. På den Nordiska marknaden var det flygbolaget SAS 
som helt ägdes av svenska, danska och norska staten och som bedrev verksamheten i de 
länderna. I mitten av 90-talet släpptes marknaden fri för andra aktörer, vilket gjort att andra 
aktörer kommit in på marknaden. Några av de aktörerna som finns i Sverige idag är bland annat 
Norwegian, Ryanair och KLM. Många av flygbolagen konkurrerar om kunderna antingen genom 
priset eller service. För att ge lite perspektiv på branschen är Ryanair ett av de största 
flygbolagen som konkurrera genom priset och som erbjuder flygningar från Sverige, 2015 hade 
de en omsättning på 1,65 miljoner euro (Dagens Industri, 2015). För att analysera den 
förändringen som avregleringen har inneburit har Norwegian studerats. Norwegian är Europas 
tredje största lågprisflygbolag, grundades 1993 och hade år 2014 en omsättning på 19,5 miljarder 
NOK (Norwegian Air Shuttle ASA, 2015). Sedan dess har de hunnit noteras på Oslobörsen och 
vuxit till att idag trafikera mer än 400 rutter per år (Norwegian Air Shuttle ASA, 2016). För mer 
information om fallet se bilaga D. 
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5.5 Rent the Runway 
Kläder har burits av människor genom i stort sett hela den moderna historien för att skydda mot 
kyla, värme, solstrålning etc. De första spåren efter att människor började använda kläder 
kommer från över 70 000 år sedan (Kittler, et al., 2003), men på grund av att de kläderna helt 
och hållet bestod av organiskt material är det svår att veta exakt. Seden att använda kläder för att 
uttrycka sig med, det vill säga mode, kom till först på 1300-talet (Monet, 2015) då det 
utvecklades olika stilar för att särskilja de olika könen. Sedan dess har modebranschen utvecklats 
kraftigt och förändrats många gånger till den enorma variation vi upplever idag. Den stora 
variationen, en ökad vilja att uttrycka sig och allt fler människor på planeten har lett till att 
modebranschen utvecklat en stark slit-och-släng kultur med fokus på korta omloppstider. Idag 
finns det aktörer med både fysiska butiker och butiker online som växer kraftigt. Bland de 
vanligaste aktörerna på den svenska marknaden återfinns till exempel H&M, Zalando, Kappahl 
och Brothers. Idag har det däremot börjat komma in nya aktörer på marknaden som erbjuder ett 
nytt sätt att få tillgång till kläder. En av dessa är ny tjänst kallad Rent the Runway och som 
utvecklades år 2009 i New York (Rent the Runway, 2016). Den nya tjänsten sker helt online och 
består av en marknadsplats där klädesplagg kan hyras för en kort tid eller så är det möjligt att 
prenumerera på tre valfria plagg över en längre tid. Kunderna betalat antingen en summa per 
hyrtillfälle eller binder upp sig till en permutation med månatlig betalning. Rent the Runway 
alltså är en uthyrningstjänst för designkläder till kvinnor och fokuserar på tillgänglighet istället 
för ägande. För mer information se bilaga E. 

5.6 Volvo 
Syfte med bilbranschen är i grund och botten att skapa fordon som personer kan använda som 
transportmedel. Den första bilen som tillverkades enligt löpandebandprincipen var T-Forden år 
1914 och gjorde att fler fick råd med att köpa en bil. Vid den tiden kunde kunden endast köpa en 
modell och inte anpassa den efter personliga preferenser. Genom tiden har branschen utvecklats 
kraftigt både genom att fler modeller och märken tillkommit. De olika märkena konkurrerar 
genom att vända sig till olika kundsegment med olika behov, till exempel med avseende på 
funktion, pris, miljö och lyx. Genom tiden har bilförsäljning till större del skett via bilförsäljare 
både med avseende på nya och begagnade bilar, där bilförsäljaren har hjälpt kunden att uppfylla 
behoven utifrån det utbud som har funnits att tillgå. Den metoden för att sälja bilar har på senare 
tid börjat förändras genom att istället sköta hela eller delar av försäljning via internet. Utifrån 
den kanalen har det sedan vuxit fram nya tjänster där kunderna i högre grad själva kan 
skräddarsy bilen efter sina behov. För att studera den utveckling har Volvos digitala plattform 
kallad ”Bygg din Volvo” studerats. Via den plattformen är det möjligt för kunden att beställa en 
helt ny och kundanpassad bil helt utan att vara i kontakt med någon försäljare (Volvocars, 2016). 
För mer information se bilaga F. 

5.7 Jämförelse mellan de olika fallen 
De intervjuer och den kontextuella analysen som genomfördes i förstudien lede fram till en rad 
faktorer som är viktiga att använda sig av vid affärsmodellsinnovation i huvudfallet (se kapitel 
5.1.4). De faktorerna användes som centrala insikter som användes vid valet av exempelföretag, 
vilket även beskrivs i avsnitt 5 ovan, för att beskriva olika former av affärsmodellsinnovation (se 
tabell 5.3). 
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Tabell 5.3 Val av fallföretag baserat på de centrala insikterna från förstudien 

 

Med delningsekonomi avses att någon erbjuder något hen har överskott av till någon annan 
tillfälligt utan att den behöver äga det, det vill säga flera aktörer delar på en och samma resurs. 
Genom kommunikation och kontakt med andra personer uppnås en ökad personlighet. 
Förmedlingsplattformen Airbnb förmedlar kontakter mellan privatpersoner för att erbjuda logi, 
genom att möjliggöra per-to-per uthyrning av logi och skapar en mer personlig kontakt mellan 
personer (se bilaga B). På så vis matchar Airbnbs affärsmodell de två centrala insikterna och 
därför är den intressant att studera (se tabell 5.3). 

Transaktionskostnader uppstår då någon behöver lägga ner tid och arbete på att finna rätt tjänster 
eller produkter, ett företag kan erbjuda tjänster som fokuserar på sänkta transaktionskostnader 
för slutkunden. Dessa erbjudande kan företagen skapa genom att fokusera på att förenkla valen 
kunden behöver göra för att köpa något. Med prenumerationstjänster avses att ett företag 
erbjuder sina kunder att binda sig mot någon form av produkter eller tjänster som kunden får 
inom vissa tidsintervaller genom en förbestämd summa pengar. Linas Matkasse är ett företag 
som erbjuder färdigkomponerade matkassar som levereras inom en bestämd tidsintervall till sina 
kunder för att göra deras vardag lättare. Denna tjänst binder sig kunden till genom en viss form 
av prenumeration (se bilaga C). Detta gör att Linas Matkasses affärsmodell matchar de tre 
centrala insikterna och är på så vis intressant att studera (se tabell 5.3). 

Företag Central	insikt

Airbnb
Delningsekonomi
Ökad personlighet

Linas	Matkasse
Sänkta	transaktionskostnader	 för mottagaren
Förenkla	valen
Prenumerationstjänster

Norwegian
Rationalisering
Standardisering
Kostnadsoptimering

Rent	the	Runway
Ökad	tillgänglighet
Mottagaren	vet	vad	de	betalar	för

Volvo

Förmåga	till	kundanpassning
Digitalisering,	 både	internt	och	externt
Möjlighet	 till	modularisering	 av erbjudandena	 för	att	
göra	det	enklare	att	handla	online
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Genom att öka produktiviteten samtidigt som man sänker kostnaderna skapas en form av 
rationalisering. Om dessutom saker förenklas för att göra det lättare att använda en produkt eller 
tjänst kan det uppstår en standardisering. Kostnadsoptimering skapas genom att sänka 
kostnaderna utan att sänka det upplevda värdet mot kunden. Norwegian är ett företag som är 
verksam inom flygbranschen där de erbjuder sina kunder ett lågt pris på biljetten. Detta kan 
Norwegian göra genom att de har standardiserade  kundrelationen genom digitalisering, de 
förändrade även personalstyrkan genom rationalisering. Norwegian använder sig även av 
billigare standard i flygplanen vilket skapar en kostnadsoptimering (se bilaga D). På så vis blir 
Norwegians affärsmodell intressant att studera eftersom den matchar de tre centrala insikterna 
(se tabell 5.3). 

En ökad tillgänglighet av produkter och tjänster mot kunden kan ske både genom digitalisering 
och genom att minska kostnaden för kunden. Digitalisering ökar tillgänglighet i form av att 
kunden kan få tillgång till information när som helst. Tillgängligheten ökar även om kostnaden 
minskas för kunden då fler kunder har råd att genomföra köpet. Genom att mottagaren vet vad 
hen betalar för ökar kundvärdet och betalningsviljan. Rent the Runway förmedlar kläder via 
nätet, där kunderna kan hyra sina kläder en begränsad tid. Detta gör att Rent the Runway skapar 
en ökad tillgänglighet av kläder både genom att köpet sker via nätet men även genom att 
kunderna kan hyra designkläder för ett lägre pris än vad det annars hade kostat att köpa plagget. 
Det skapar även ett kundvärde då kunden vet exakt vad det är som den betalar för eftersom de 
bara betalar för den faktiska användningen (se bilaga E). Det gör att Rent the Runways 
affärsmodell är intressant att studera eftersom det matchar de två centrala insikter (se tabell 5.3). 

Möjligheten för kunderna att anpassa sina produkter eller tjänst blir allt viktigare, därför är det 
viktigt för företag att kunna erbjuda förmåga till kundanpassning. Digitalisering både internt och 
externt är en viktig del för företag idag för att kunna optimera sina olika processer. Möjlighet till 
modulasering av erbjudandena för att göra det enklare att handla online kan även behöva göras 
för att kunna erbjuda lägre priser men även för att kunna öka valmöjligheten för kunden. Volvo 
har börjat med att erbjuda sina kunder att köpa sin bil online, på den plattformen kan kunden 
även kundanpassa sin bil till hög grad (se bilaga F). På så vis blir Volvos affärsmodell intressant 
att studera utifrån de tre centrala insikterna (se tabell 5.3). 

6 ANALYS 
Nedan följer en analys av fallföretagen där alla fem minifallen analyseras utifrån teorierna om 
affärsmodellinnovation, kundbehov och användarcentrering och jämförs med huvudfallet Bring. 
Först i kapitlet analyseras Airbnb sedan följer Linas Matkasse, Norwegian, Rent the Runway och 
slutligen avslutas kapitlet med analysen av Volvo. Slutligen avslutas kapitlet med en tematisk 
sammanställning av resultatet av hela analysen. 

De fem minifallen utgör framgångsrik affärsmodellinnovation som identifierats utifrån 
jämförelsen mellan de olika fallen i kapitel 5.7. Eftersom de fallen är av best practice karaktär 
och för att göra analysen tydligare kommer därför fallens namn att behållas ändra fram till slutet 
av analysen (se kapitel 4.1.2). På så vis ämnas framgångsfaktorerna identifieras och tydliggöras 
samtidigt som det bidrar med konkreta exempel som även kan användas utanför denna uppsats. 
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Därför kommer empirin följa med långt in i analysen trots att det annars kunde varit en bra idé 
att organisera den tematiskt för att få en närmare anknytning till teorin. För att bemöta det 
kommer därför även kapitlet avslutas med en tematisk sammanfattning av analysen. 

6.2 Airbnb 
Nedan följer en analys av den affärsmodellinnovation som Airbnb genomfört. Analysen bygger 
på att studera hur innovationen uppfyller kundbehov och leder till användarcentrering samt att 
dra paralleller till hur utvecklingen skulle kunna appliceras på logistikbranschen. 

6.2.1 Affärsmodellinnovation 
När det kommer till affärsmodellinnovation i Airbnbs fall (se kapitel 5.2) handlar det om att de 
tydligt valt att fokusera på utveckling av kanalerna (se figur 6.1). Det har de gjort genom att 
skapa en helt ny plattform som möjliggör per-2-per uthyrning av logi, som hanterar både 
uthyrningen, kommunikationen och transaktionerna mellan användarna. Enligt Mitchell och 
Coles (2004) sätt att klassa affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3) utgör Airbnbs utveckling en 
affärsmodellinnovation eftersom den förändrar parametrarna: vem, var, hur och hur mycket. Vem 
genom att hela uthyrningen sker utan mellanhänder och var genom att uthyrningen helt och 
hållet sker över online-plattformen. Hur genom att både kommunikationen och transaktionerna 
automatiseras via plattformen och hur mycket genom att samla hela utbudet på en gemensam 
plats där kunderna kan välja. Dessutom bidrar utvecklingen till att kunderna får tillgång till nya 
tjänster eftersom kunderna via plattformen både kan hyra in och ut tillfällig logi mellan varandra 
på ett och samma ställe. Enligt Osterwalder och Pigneurs (2013) sätt att klassa innovationen 
utgör den en så kallad kundorienterad affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3) där fokus ligger 
på att göra det möjligt för kunderna att nå ut till varandra och genom att göra processerna enklare 
och mer standardiserade. 

Genom att analysera Airbnbs affärsmodellinnovation och utifrån det betrakta Bring går det 
tydligt att se att Brings och logistikbranschens innovationsarbete är lågt inom blocket kanaler (se 
figur 6.1), eftersom de uteslutande använder både fysiska och virtuella kanaler som funnits 
mycket länge i branschen för att nå ut till kunderna (se kapitel 5.1.1 och 5.1.2). Det blir extra 
intressant eftersom aktörerna i logistikbranschen utgör kanaler för andra företag genom att agera 
en del av deras fysiska kanaler ut mot kunderna. För att bli mer som Airbnb i arbetet med 
affärsmodellinnovation bör Bring, enligt resultatet i figur 6.1, förflytta en del av 
innovationsfokus från nyckelresurser, nyckelaktiviteter och intäktsströmmar till kanaler istället. 
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Figur 6.1 Radardiagram för affärsmodellinnovation i Airbnb och Bring 

6.2.2 Kundbehov 
En utveckling av blocket kanaler, likt den som Airbnb genomfört uppfyller enligt Maslows 
behovshierarki (Maslow, 1954) både sociala behov, behov av självkänsla och av 
självförverkligande (se kapitel 2.3.1). Till att börja med uppfyller den sociala behov genom att 
bidra till att öka samspelet och kommunikationen mellan privatpersoner i samhället, där 
personligheten i att hyra logi direkt av andra privatpersoner är viktig i Airbnbs affärsmodell (se 
kapitel 5.2). Utöver det uppfyller utvecklingen behov av självkänsla eftersom privatpersonerna 
blir en del av ett öppet nätverk där jämförelse sker. Slutligen uppfyller den även behov av 
självförverkligande eftersom den ökar tillgängligheten av logi, vilket kan bidra till att uppfylla 
privatpersoners resedrömmar. Därmed bidrar utvecklingen till att uppfylla behov från alla de tre 
översta nivåerna av behovshierarkin. 

På samma vis kan det därför var möjligt för Bring att uppfylla likdanande kundbehov genom att 
följa samma utveckling som Airbnb genomfört. Till exempel skulle det kunna vara möjligt att 
uppfylla tre av de identifierade kundbehoven i kapitel 5.1.3 (se tabell 6.1). Till att börja med 
skulle det kunna uppfylla kundbehovet bekvämlighet och flexibilitet genom att mottagarna skulle 
kunna välja mellan fler kanaler vid leverans, vilket skulle kunna öka anpassningsmöjligheten. 
Utöver det skulle kundbehovet kunskap kunna uppfyllas genom att utveckla 
kommunikationskanalerna till mottagarna och därmed göra det lättare att informera och 
kommunicera med dem. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2013) klassificeringssystem för 
kundbehov skulle en utveckling av kanalerna kunna resultera i en förbättring av de kundbehov 
som har att göra med vad kunderna säger och gör och bekymras över i logistikbranschen. Till att 
börja har de nämligen potential att ge kunderna mer möjlighet till kundanpassning, vilket kan 
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leda till att kundnöjdheten stiger över förväntan. Den utvecklingen har sedan potentialen att 
skapa positiv mun till mun kommunikation där kunderna marknadsför företaget vidare genom 
vad de säger och gör. Utöver det skulle den även kunna leda till att minska de saker kunderna 
bekymras över genom att göra frakt och leverans enklare och mer kundanpassad. 

Tabell 6.1 Sammanställning av de kundbehov i logistikbranschen en utveckling av blocket 
kanaler i affärsmodellen skulle kunna leda till 

 

6.2.3 Användarcentrering 
Airbnbs affärsmodellinnovation i blocket ”kanaler” leder till användarcentrering genom att det 
sätter användarna i centrum genom att låta dem få kontrollen över uthyrningen och eliminera 
onödiga mellanhänder. Airbnb har sedan kunnat fokusera på att förenkla och optimera 
plattformen för att sänka användarnas transaktionskostnader och förbättra upplevelsen av att 
använda sig av tjänsten, vilket Zhang och Chen (2010) hävdar är mycket viktigt vid 
användarcentrering. Den utvecklingen har speciellt förstärkts genom att fokusera på att 
möjliggöra och förenkla jämförelsen och valen (Kumar & Whitney, 2007) av olika alternativ på 
plattformen och därmed bidra till att kunderna känner sig mer välinformerade. För att möjliggöra 
och genomföra utvecklingen har Airbnb använt sig av digital teknik för att skapa en sömlös och 
välfungerande plattform, något som lyfts fram som mycket viktigt både i (Bring, 2015) och 
(DHL Trend Research Lab, 2015). Slutligen har de även kombinerat kanalerna med ett öppet 
innovationsnätverk (se (Eisenberg, 2011; Chesbrough, 2003; Chesbrough & Schwartz, 2007) i 
kapitel 2.2.2) där användarna själva bidrar till att utveckla plattformen genom att ranka och 
utvärdera varandra och därmed förbättra den tillgängliga informationen på plattformen. 

På samma sätt skulle Bring och andra aktörer i logistikbranschen kunna bli mer 
användarcentrerade genom att använda sig av digitala lösningar och plattformar för att maximera 
kundvärdet och öka valmöjligheten i erbjudandena. Ett exempel på sådan utveckling kom fram 
under innovationsseminarierna (se kapitel 4.1.2), där deltagarna i alla seminarierna lyfte fram 
vikten av att skapa gränsöverskridande opartiska plattformar i logistikbranschen (se kapitel 6.1). 
Plattformen skulle kunna användas för att skapa en gemensam länk mellan aktörerna på 
marknaden och på så vis öka valmöjligheten och anpassningsmöjligheten för användarna på 
marknaden. Den typen av anpassning skulle således kunna leda till ett ökat upplevt kundvärde 
samtidigt som det skulle kunna leda till en expansion av marknaden genom att underlätta för 
både frakt och leverans och därigenom öka andelen som väljer att handla online. 

6.3 Linas Matkasse 
Nedan följer en analys av den affärsmodellinnovation som Linas Matkasse genomfört. Analysen 
bygger på att studera hur innovationen uppfyller kundbehov och leder till användarcentrering 
samt att dra paralleller till hur utvecklingen skulle kunna appliceras på logistikbranschen. 

Komplex/	
ömtålig	vara

Geografi Tid Bekvämlighet Flexibilitet Kunskap Ålder

Airbnb � � �
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6.3.1 Affärsmodellinnovation 
Vad gäller affärsmodellinnovation i Linas Matkasses fall (se kapitel 5.3) handlar det om att de 
tydligt valt att fokusera på utveckling av nyckelaktiviteterna och intäktsströmmarna (se figur 
6.2). Det har de gjort genom sälja färdiga veckomenyer i kombination med matkassar 
innehållande de viktigaste råvarorna, leverera dem hem till användarna och ta betalt för det 
genom prenumerationer. Enligt Mitchell och Coles (2004) sätt att klassa affärsmodellinnovation 
(se kapitel 2.1.3) utgör Linas Matkasses utveckling en affärsmodellinnovation eftersom den 
förändrar parametrarna: vad, var, varför och hur. Vad genom att kunderna är villiga att betala för 
hela paket Linas Matkasse levererar bestående av veckomenyer, instruktioner, råvaror och 
hemleverans och var genom att kunderna kan handla mat hemifrån och få det levererat till dörren 
utan att gå till mataffären. Varför genom att kunderna är villiga att betala för att spara tid och få 
hjälp med att variera maten den äter och hur genom att både kommunikationen och beställningen 
automatiseras via online-plattformen. Dessutom bidrar utvecklingen till att kunderna får tillgång 
till en ny tjänst eftersom kunderna får tillgång till ett nytt erbjudande i form av de 
färdigkomponerade veckomenyerna och de hemlevererade matkassarna, vilket sparar tid och 
sänker användarnas transaktionskostnader i vardagen. Enligt Osterwalder och Pigneurs (2013) 
sätt att klassa innovationen utgör den en kombination av så kallad resursorienterad och 
kostnadsorienterad affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3) där fokus ligger på att sätta samman 
inspirerande veckomenyer som är enkla att förstå och leverera dem tillsammans med de 
viktigaste råvarorna för att förenkla användarnas vardag. Dessutom har de fokuserat på att ta 
fram ett nytt sätt att betala för tjänsten som gör det enklare att ta del av erbjudandet. 

Genom att analysera Linas Matkasses affärsmodellinnovation och utifrån det betrakta Bring går 
det tydligt att se att Brings och logistikbranschens innovationsarbete är medelhögt inom blocken 
nyckelaktiviteter och intäktsströmmar (se figur 6.2), eftersom de konstant utvecklar båda de 
blocken inkrementellt. Den inkrementella innovationen består till stor del av vidareutveckling av 
redan befintliga strukturer, så som utbildning och uppgradering, och av finjustering av 
prissättningen för att passa marknaden (se kapitel 5.1.1 och bilaga G). På det sättet har alla 
aktörerna i logistikbranschen jobbat mycket länge och eftersom den typen av utveckling ofta är 
lätt att kopiera (se (Teece, 2010) och kapitel 2.1.3) är det svårt att på allvar bli bättre än de övriga 
aktörerna på marknaden (Kim & Mauborgne, 2005). För att bli mer som Linas Matkasse i arbetet 
med affärsmodellinnovation bör Bring, enligt resultatet i figur 6.2, förflytta en del av 
innovationsfokus från kundrelationer, nyckelresurser och kostnadsstruktur till nyckelaktiviteter 
och intäktsströmmar istället. 
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Figur 6.2 Radardiagram för affärsmodellinnovation i Linas Matkasse och Bring 

6.3.2 Kundbehov 
En utveckling av blocken nyckelaktiviteter och intäktsströmmar, likt den som Linas Matkasse 
genomfört uppfyller enligt Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) behov av 
självförverkligande (se kapitel 2.3.1). Behoven av självförverkligande uppfylls eftersom 
användarna kan använda erbjudandet för att uppnå ambitionen om att leva ett sundare liv 
eftersom maten är väl planerad och nyttig. Dessutom fokusera erbjudandet på att minska 
transaktionskostnaderna i användarnas vardag genom att spara tid åt användarna. Den sparade 
tiden kan användarna i sin tur lägga på att utveckla sina ambitioner och på att förverkliga sina 
drömmar, vilket ytterligare bidrar till att uppfylla behoven om självförverkligande. 

På samma vis kan det därför vara möjligt för Bring att uppfylla likdanande kundbehov genom att 
följa samma utveckling som Linas Matkasse genomfört. Till exempel skulle det kunna vara 
möjligt att uppfylla två av de identifierade kundbehoven i kapitel 5.1.3 (se tabell 6.2). Till att 
börja med skulle det kunna uppfylla kundbehovet tid genom att fokusera på att förenkla valet av 
leveransalternativ och därigenom spara tid åt användaren. Det skulle kunna genomföras genom 
att basera valen av alternativ på tidigare historik som sparas i en digital plattform. Utöver det 
skulle även kundbehovet bekvämlighet kunna uppfyllas genom att ytterligare förenkla valen av 
leveransalternativ genom att skapa sammansatta paket som kunderna kan välja utifrån, likt de 
paketen Linas Matkasse levererar. Däremot skulle den utvecklingen kunna leda till lägre 
flexibilitet inom logistikbranschens erbjudanden. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2013) 
klassificeringssystem för kundbehov skulle en utveckling av nyckelaktiviteterna och 
intäktsströmmarna kunna resultera i en förbättring av de kundbehov som har att göra med vad 
kunderna bekymras över och behöver i logistikbranschen. Till att börja med har det nämligen 
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potential att förenkla valet av leveransalternativ på ett sätt som gör att användarna inte behöver 
bekymra sig över valet, utan istället får de hjälp att göra rätt val från början. Utöver det har den 
även potentialen att redan från början bättre reflektera vad kunderna verkligen behöver och 
filtrera bort eller eliminera det kunderna inte vill ha automatiskt genom användning av kunddata. 

Tabell 6.2 Sammanställning av de kundbehov i logistikbranschen en utveckling av blocket 
nyckelaktiviteter och intäktsströmmar i affärsmodellen skulle kunna leda till 

 

6.3.3 Användarcentrering 
Linas Matkasses affärsmodellinnovation i blocket nyckelaktiviteter och intäktsströmmar leder 
inte direkt till användarcentrering eftersom den fokuserar på standardisering och förenkling av 
dagligvaruhandeln. Istället minskar den valmöjligheten och anpassningsförmågan till förmån för 
en tidsbesparing och variation. Det är möjligt eftersom dagligvaruhandel ofta ses som en tråkig 
och tidskrävande process som kunderna gärna vill slippa eller förenkla. Däremot fokuserar den 
på att sänka användarnas transaktionskostnader och förbättra upplevelsen av att använda sig av 
tjänsten, vilket Zhang och Chen (2010) hävdar är mycket viktigt vid användarcentrering. Den 
utvecklingen har speciellt förstärkts genom att fokusera på att möjliggöra och förenkla valen 
(Kumar & Whitney, 2007) av olika alternativ på plattformen och därmed bidra till att kunderna 
känner sig mer välinformerade. För att möjliggöra och genomföra utvecklingen har Linas 
Matkasse använt sig av digital teknik för att skapa en sömlös och välfungerande plattform, något 
som lyfts fram som mycket viktigt både i (Fulgoni, 2014) och (Cao, 2016). 

På samma sätt skulle det kunna minska användarcentreringen i logistikbranschen om Bring 
följde samma utveckling som Linas Matkasse. Anledningen till det är att standardiseringen och 
förenklingen utifrån kunddata skull leda till att ta bort befintliga erbjudanden och därmed minska 
flexibiliteten och valmöjligheten på marknaden. Bring och andra aktörer i logistikbranschen 
skulle däremot kunna bli mer användarcentrerade indirekt genom att använda sig av digitala 
lösningar och plattformar för att maximera kundvärdet och förenkla valen i erbjudandena, om det 
inte samtidigt innebar att den befintliga valmöjligheten minskades. 

6.4 Norwegian 
Nedan följer en analys av den affärsmodellinnovation som Norwegian genomfört. Analysen 
bygger på att studera hur innovationen uppfyller kundbehov och leder till användarcentrering 
samt att dra paralleller till hur utvecklingen skulle kunna appliceras på logistikbranschen. 

6.4.1 Affärsmodellinnovation 
Vad gäller affärsmodellinnovation i Norwegians fall (se kapitel 5.4) handlar det om att de tydligt 
valt att fokusera på utveckling av kunderbjudande och kostnadsstruktur (se figur 6.3). Det har de 
gjort genom att fokusera på att öka tillgängligheten på marknaden genom att standardisera och 
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rationalisera de interna processerna via omfattande digitalisering (se bilaga D). På så vis har de 
kunnat uppnå en kostnadsbesparing och har därigenom minskat priset på biljetterna. Enligt 
Mitchell och Coles (2004) sätt att klassa affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3) utgör 
Norwegians utveckling en affärsmodellinnovation eftersom den förändrar parametrarna: vem, 
vad, varför och hur. Vem genom att de riktar sig mot en bredare marknad genom att göra det 
möjligt för privatpersoner som inte tidigare haft råd att flyga att välja flyget när de reser, och vad 
eftersom de valt att sänka priset på biljetterna radikalt i förhållande till resten av branschen. 
Varför eftersom de fokuserat på att bredda den befintliga marknaden genom att göra det möjligt 
för fler att flyga, och hur genom att kostnadsoptimera planen och de interna processerna. 
Dessutom bidrar som tidigare nämnts utveckling till att fler och nya kunder får tillgång till 
erbjudandet. Enligt Osterwalder och Pigneurs (2013) sätt att klassa innovationen utgör den en 
kombination av så kallad erbjudandeorienterad och ekonomiskt orienterad 
affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3), där fokus ligger på att skala bort delar av 
kunderbjudandet som kunderna ändå inte uppskattar och därigenom ta ut ett lägre pris per biljett. 

Genom att analysera Norwegians affärsmodellinnovation och utifrån det betrakta Bring går det 
tydligt att se att Brings och logistikbranschens innovationsarbete är medelhögt inom blocken 
kunderbjudande och kostnadsstruktur (se figur 6.3), eftersom de konstant utvecklar båda de 
blocken inkrementellt. Den inkrementella innovationen består till stor del av vidareutveckling av 
redan befintliga erbjudanden, så som snabbare och mer flexibla leveranser, och av kostnads- och 
ruttoptimeringar (se kapitel 5.1.1 och 5.1.2). På det sättet har alla aktörerna i logistikbranschen 
jobbat mycket länge och eftersom den typen av utveckling ofta är lätt att kopiera (se (Teece, 
2010) och kapitel 2.1.3) är det svårt att på allvar bli bättre än de övriga aktörerna på marknaden 
(Kim & Mauborgne, 2005). För att bli mer som Norwegian i arbetet med affärsmodellinnovation 
bör Bring, enligt resultatet i figur 6.3, förflytta en del av innovationsfokus från nyckelaktiviteter 
och intäktsströmmar till kunderbjudande och kostnadsstruktur istället. 
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Figur 6.3 Radardiagram för affärsmodellinnovation i Norwegian och Bring 

6.4.2 Kundbehov 
En utveckling av blocken kunderbjudande och kostnadsstruktur, likt den som Norwegian 
genomfört uppfyller enligt Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) sociala behov, behov av 
självkänsla och självförverkligande (se kapitel 2.3.1). Till att börja med uppfylls de sociala 
behoven genom att utvecklingen gör det möjligt för människor att resa till varandra och därmed 
delta i ett socialt utbyte. Utöver det uppfyller det även behov av självkänsla eftersom det 
möjliggör flygning för människor som inte tidigare haft råd, vilket leder till socialt erkännande 
från andra människor. Slutligen uppfylls behov av självförverkligande eftersom den möjliggör 
för människor att fullfölja drömmar och ambitioner kopplade till resor och umgänge som inte 
tidigare varit möjliga. På så vis uppfyller innovationen alltså delar av alla de tre övre nivåerna i 
behovshierarkin. 

På samma vis kan det därför vara möjligt för Bring att uppfylla likdanande kundbehov genom att 
följa samma utveckling som Norwegian genomfört. Till exempel skulle det kunna vara möjligt 
att uppfylla två av de identifierade kundbehoven i kapitel 5.1.3 (se tabell 6.3). Till att börja med 
skulle det kunna uppfylla kundbehovet tid genom att fokusera på kostnadsoptimeringar som gör 
det möjligt för fler att välja bättre leveransmetoder. Genom billigare och bättre leveransmetoder 
skulle det nämligen vara möjligt för fler att anpassa leveransen mot att passa in bättre i 
vardagssituationen. Utöver det skulle utvecklingen utifrån samma resonemang bidra till ökad 
uppfyllnad av kundbehovet bekvämlighet genom att förenkla leveransen för kunderna genom att 
erbjuda bättre och mer kundanpassade leveranser. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2013) 
klassificeringssystem för kundbehov skulle en utveckling av kunderbjudandet och 
kostnadsstrukturerna även kunna resultera i en förbättring av de kundbehov som har att göra med 
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vad kunderna säger och gör och bekymras över i logistikbranschen. Till att börja med har 
nämligen utvecklingen potential att öka kundnöjdheten mer än förväntat eftersom den kan bidra 
till helt nya upplevelser och eftersom pris är en avgörande faktor vid val av leveransalternativ 
(Bring, 2015). Den kraftigt ökande kundnöjdheten förs sedan vidare till andra kunder via mun till 
mun marknadsföring vilket skapar en positiv marknadsföringsspiral baserad på vad de säger och 
gör. Utöver det har den även möjlighet att öka uppfyllanden av kundbehoven som har att göra 
med vad kunderna bekymras över eftersom den kan förenkla hela leveransprocessen och leda till 
att kunderna inte behöver reflektera över eller anpassa sig efter den. 

Tabell 6.3 Sammanställning av de kundbehov i logistikbranschen en utveckling av blocken 
kunderbjudande och kostnadsstruktur i affärsmodellen skulle kunna leda till 

 

6.4.3 Användarcentrering 
Norwegians affärsmodellinnovation i blocket kostnadsstruktur av den typen leder inte direkt till 
användarcentrering eftersom den fokuserar på standardisering och kostnadsoptimering. Å andra 
sidan gör innovationen i kunderbjudandet det möjligt för fler att flyga och bidrar dessutom till ett 
högre kundvärde genom att sänka priset på biljetterna och skala bort oönskade delar av 
erbjudandet, vilket indirekt leder till en viss kundanpassning. Dessutom innebär användningen av 
kunddata att det sker en viss användarcentrering eftersom det skapas naturliga feedbackloopar i 
den digitala kommunikationen med kunderna. De insikterna om vad kunderna verkligen gör kan 
sedan användas för att utveckla kunderbjudandet ytterligare (Kumar & Whitney, 2007; Hippel, 
2005). Slutligen har Norwegian använt sig av digital teknik för att skapa en sömlös och 
välfungerande plattform, något som lyfts fram som mycket viktigt både i (Fulgoni, 2014) och 
(Cao, 2016). 

På samma sätt skulle det kunna minska användarcentreringen i logistikbranschen om Bring 
följde samma utveckling som Norwegian. Anledningen till det är att standardiseringen och 
kostnadsoptimeringen utifrån kunddata skulle kunna leda till att ta bort befintliga erbjudanden 
och därmed minska valmöjligheten på marknaden. Därför bör det arbete ske med stor 
försiktighet så att aktörerna inte tar bort delar av kunderbjudandet som värdesätts av kunderna. 
Bring och andra aktörer i logistikbranschen skulle däremot kunna bli mer användarcentrerade 
indirekt genom att använda sig av digitala lösningar och kostnadsreduktion för att maximera 
kundvärdet och förenkla kommunikationen med mottagarna. Det arbetet med digitalisering av 
interna processer var även frekvent återkommande i innovationsseminarierna tillsammans med 
Bring där alla deltagarna lyfte fram vikten av att optimera kommunikationen och planeringen 
både internt och externt, genom att använda digitala system (se kapitel 6.1). 
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6.5 Rent the Runway 
Nedan följer en analys av den affärsmodellinnovation som Rent the Runway genomfört. 
Analysen bygger på att studera hur innovationen uppfyller kundbehov och leder till 
användarcentrering samt att dra paralleller till hur utvecklingen skulle kunna appliceras på 
logistikbranschen. 

6.5.1 Affärsmodellinnovation 
Vad gäller affärsmodellinnovation i Rent the Runways fall (se kapitel 5.5) handlar det om att de 
tydligt valt att fokusera på utveckling av kunderbjudande och intäktsströmmar (se figur 6.4). Det 
har de gjort genom att fokusera på att öka tillgängligheten av designerkläder på marknaden 
genom att skapa ett nytt sätt att få tillgång till och betala för användningen av plaggen (se bilaga 
E). På så vis har de kunnat göra det möjligt för fler människor att få tillgång till det senaste 
modet genom en digital plattform där Rent the Runway hyr ut plaggen till kunderna istället för 
att sälja dem. Enligt Mitchell och Coles (2004) sätt att klassa affärsmodellinnovation (se kapitel 
2.1.3) utgör Rent the Runways utveckling en affärsmodellinnovation eftersom den förändrar 
parametrarna: vem, varför, hur och hur mycket. Vem och varför genom att de riktar sig mot en ny 
och bredare marknad genom att göra det möjligt för privatpersoner som inte tidigare haft råd att 
äga designerkläder att få tillgång till plaggen över en begränsad tid. Hur genom att de erbjuder 
ett helt nytt sätt att få tillgång till plaggen där kunderna inte längre behöver äga dem utan bara 
hyra användningen av kläderna. Slutligen uppfylls hur mycket genom att kunderna erbjuds ett 
större utbud och variatonsförmåga till en lägre kostnad. Sammantaget bidrar utvecklingen 
således till att nya kunder får tillgång till nya erbjudanden. Enligt Osterwalder och Pigneurs 
(2013) sätt att klassa innovationen utgör den en kombination av så kallad erbjudandeorienterad 
och ekonomiskt orienterad affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3). Fokus ligger därför på att 
skapa nya system för hur flera kunder kan dela på kostnaderna kopplade till att äga ett 
klädesplagg och därigenom minska de direkta kostnaderna för de enskilda individerna. 

Genom att analysera Rent the Runways affärsmodellinnovation och utifrån det betrakta Bring 
går det tydligt att se att Brings och logistikbranschens innovationsarbete är medelhögt inom 
blocken kunderbjudande och intäktsströmmar (se figur 6.4), eftersom de konstant utvecklar båda 
de blocken inkrementellt. Den inkrementella innovationen består till stor del av vidareutveckling 
av redan befintliga erbjudanden, så som snabbare och mer flexibla leveranser, och av optimering 
av prissättningen för att passa marknaden (se kapitel 5.1.1 och 5.1.2). På det sättet har alla 
aktörerna i logistikbranschen jobbat mycket länge och eftersom den typen av utveckling ofta är 
lätt att kopiera (se (Teece, 2010) och kapitel 2.1.3) är det svårt att på allvar bli bättre än de övriga 
aktörerna på marknaden (Kim & Mauborgne, 2005). För att bli mer som Rent the Runway i 
arbetet med affärsmodellinnovation bör Bring, enligt resultatet i figur 6.4, förflytta en del av 
innovationsfokus från nyckelresurser, nyckelaktiviteter och kostnadsstruktur till kunderbjudande 
och intäktsströmmar istället. 
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Figur 6.4 Radardiagram för affärsmodellinnovation i Rent the Runway och Bring 

6.5.2 Kundbehov 
En utveckling av blocken kunderbjudande och intäktsströmmar, likt den som Rent the Runway 
genomfört uppfyller enligt Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) sociala behov, behov av 
självkänsla och självförverkligande (se kapitel 2.3.1). Till att börja med uppfylls de sociala 
behoven eftersom kläderna används i sociala situationer och för att uttrycka kundernas 
personlighet. Utöver det uppfyller det även behov av självkänsla eftersom användningen av 
designerkläderna kan leda till socialt erkännande och respekt. Slutligen uppfylls behov av 
självförverkligande eftersom den möjliggör för kunderna att uppfylla drömmar och ambitioner 
om klädstil och personligt uttryck. På så vis uppfyller innovationen alltså delar av alla de tre övre 
nivåerna i behovshierarkin. 

På samma vis kan det därför vara möjligt för Bring att uppfylla likdanande kundbehov genom att 
följa samma utveckling som Rent the Runway genomfört. Till exempel skulle det kunna vara 
möjligt att uppfylla två av de identifierade kundbehoven i kapitel 5.1.3 (se tabell 6.4). Till att 
börja med skulle det kunna uppfylla kundbehovet tid genom att fokusera på att förenkla 
betalningen av frakten och leveransen. På så vis blir det möjligt att spara tid åt kunderna genom 
att göra betalningen snabbare och mer kundanpassad. Utöver det skulle utvecklingen utifrån 
samma resonemang kunna bidra till ökad uppfyllnad av kundbehovet bekvämlighet genom att 
förenkla betalningen för kunderna genom att erbjuda bättre och mer kundanpassade 
betalningslösningar. Slutligen skulle det även kunna bidra till att öka flexibiliteten i erbjudandet 
eftersom kunderna inte behöver anpassa sig efter betalningslösningen utan upplevelsen av 
betalningen kundanpassas helt eller delvis. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2013) 
klassificeringssystem för kundbehov skulle en utveckling av kunderbjudandet och 
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intäktsströmmar även kunna resultera i en förbättring av de kundbehov som har att göra med vad 
kunderna tänker och känner och bekymrar sig över i logistikbranschen. Till att börja med har 
utvecklingen potential att förbättra kundbehoven som har att göra med vad kunderna tänker och 
känner eftersom den kan bidra till att kunderna inte behöver tänka på betalningen lika mycket. 
Istället standardiseras betalningen via prenumerationer som gör det lättare och smidigare att 
sköta betalningen. Dessutom är pris och betalning en viktig del av leveransen (Bring, 2015) och 
därför har en förenkling i den processen möjligheten att reducera de saker som kunderna 
bekymrar sig över. 

Tabell 6.4 Sammanställning av de kundbehov i logistikbranschen en utveckling av blocken 
kunderbjudande och intäktsströmmar i affärsmodellen skulle kunna leda till 

 

6.5.3 Användarcentrering 
Rent the Runways affärsmodellinnovation i blocket kunderbjudande leder till en 
användarcentrering eftersom det bidrar till en ökad tillgänglighet av designerkläder på 
marknaden samt ett helt nytt sätt att äga kläder där kunderna endast betalar för användningen av 
plaggen. Det i sin tur leder till en lägre kostnad för kunden till följd av att den totala 
ägandekostnaden deals på fler individer. Affärsmodellinnovationen i blocket intäktsströmmar å 
andra sidan leder till en reducerad användarcentrering eftersom den kan fokusera på att låsa in 
kunden i erbjudandet och att minska flexibiliteten när väl prenumerationen är godkänd. Å andra 
sidan bidrar den till ett högre kundvärde genom att sänka kostnaderna för att få tillgång till 
designerkläder, vilket indirekt leder till en viss kundanpassning. Slutligen har Rent the Runway 
använt sig av digital teknik för att skapa en sömlös och välfungerande plattform, något som lyfts 
fram som mycket viktigt både i (Fulgoni, 2014) och (Cao, 2016). 

Utvecklingen av kunderbjudande som Rent the Runway genomfört är inte tillämpbar på Bring 
eftersom den typen av uthyrning inte är möjlig för tjänsteerbjudanden. Däremot skulle en 
utveckling av intäktsströmmarna på samma sätt kunna minska användarcentreringen i 
logistikbranschen om Bring följde samma utveckling som Rent the Runway. Anledningen till det 
är att utvecklingen även i Brings fall skulle kunna leda till en inlåsning och en minskning av 
flexibiliteten för kunderna. Inlåsningen sker efter det att kunderna godkänt prenumerationerna 
där de kan känna sig tvingade att välja specifika aktörer eller erbjudanden som prenumerationen 
riktar kunderna mot. Bring och andra aktörer i logistikbranschen skulle däremot kunna bli mer 
användarcentrerade indirekt genom att använda sig av digitala lösningar och plattformar för att 
maximera kundvärdet och förenkla betalningsprocessen genom prenumerationstjänsten. Den 
typen av ökad tillgänglighet inom hela e-handeln som den typen av prenumerationstjänster skulle 
kunna innebära var frekvent återkommande i innovationsseminarierna tillsammans med Bring 
(se kapitel 6.1). Vid seminarierna lyfte alla deltagarna fram vikten av att underlätta och 
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expandera e-handeln i stort genom att förenkla och optimera stödprocesserna. På det viset tjänar 
alla logistikaktörer tillsammans på att öka tillgängligheten eftersom det leder till att marknaden 
expanderar. 

6.6 Volvo 
Nedan följer en analys av den affärsmodellinnovation som Volvo genomfört. Analysen bygger 
på att studera hur innovationen uppfyller kundbehov och leder till användarcentrering samt att 
dra paralleller till hur utvecklingen skulle kunna appliceras på logistikbranschen. 

6.6.1 Affärsmodellinnovation 
Vad gäller affärsmodellinnovation i Volvos fall (se kapitel 5.6) handlar det om att de tydligt valt 
att fokusera på utveckling av kundrelationer och kanaler (se figur 6.5). Det har de gjort genom 
att rikta om erbjudandet från att traditionellt sköta försäljning via återförsäljare, det vill säga 
B2B, till att istället sälja direkt till slutkunderna. Det leder till att nya kundrelationer uppstår 
direkt mellan Volvo och slutkunderna som tidigare inte existerat. För att möjliggöra det har 
Volvo byggt en online-plattform genom vilken kunderna både kan kundanpassa och betala för 
bilen (se kapitel 5.6). Enligt Mitchell och Coles (2004) sätt att klassa affärsmodellinnovation (se 
kapitel 2.1.3) utgör Volvos utveckling en affärsmodellinnovation eftersom den förändrar 
parametrarna: vad, var, varför och hur. Vad genom att skapa en helt ny kanal för försäljning av 
bilar där både kundanpassningen och köpet sker helt och hållet via internet. Var genom att hela 
köpprocessen sker online via den nya plattformen där Volvo kommunicerar direkt med 
slutkunderna. Varför eftersom Volvo vill upprätta en kontakt direkt med slutkunden i ett tidigt 
skede av köpprocessen för att kunna kundanpassa både bilen och kommunikationen. Slutligen 
uppfylls hur eftersom hela köpet sker via den digitala plattformen där kunden har möjlighet att 
själv designa bilen. Sammantaget bidrar utvecklingen således till att slutkunderna får ta del av ett 
helt nytt kunderbjudande med en högre grad av kundanpassning och samtidigt undvika onödiga 
mellanhänder. Enligt Osterwalder och Pigneurs (2013) sätt att klassa innovationen utgör den en 
så kallad kundorienterad affärsmodellinnovation (se kapitel 2.1.3). Fokus ligger därför på att 
skapa nya system för direktkontakt mellan företaget och slutkunden, där nya lager av 
anpassningsmöjligheter läggs till genom att informationsutbytet sker tidigare i den 
värdeskapande processen. 

Genom att analysera Volvos affärsmodellinnovation och utifrån det betrakta Bring går det tydligt 
att se att Brings och logistikbranschens innovationsgrad inom blocket kundrelationer är 
medelhög (se figur 6.5), eftersom de konstant utvecklar blocket inkrementellt. Den inkrementella 
innovationen består till stor del av vidareutveckling av redan befintliga typer av kundrelationer, 
så som närmare samarbeten och automatiskt informationsutbyte (se kapitel 5.1.1 och 5.1.2). På 
det sättet har alla aktörerna i logistikbranschen jobbat mycket länge och eftersom den typen av 
utveckling ofta är lätt att kopiera (se (Teece, 2010) och kapitel 2.1.3) är det svårt att på allvar bli 
bättre än de övriga aktörerna på marknaden (Kim & Mauborgne, 2005). Å andra sidan är 
innovationsgraden lågt eller obefintligt i blocket kanaler (se figur 6.5), eftersom de uteslutande 
använder både fysiska och virtuella kanaler som funnits mycket länge i branschen för att nå ut 
till kunderna (se kapitel 5.1.1 och 5.1.2). Det blir extra intressant eftersom aktörerna i 
logistikbranschen utgör kanaler för andra företag genom att agera en del av deras fysiska kanaler 
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ut mot kunderna. För att bli mer som Volvo i arbetet med affärsmodellinnovation bör Bring, 
enligt resultatet i figur 6.5, förflytta en del av innovationsfokus från kostnadsstruktur och 
intäktsströmmar till kundrelationer och kanaler istället. 

 
Figur 6.5 Radardiagram för affärsmodellinnovation i Volvo och Bring 

6.6.2 Kundbehov 
En utveckling av blocken kundrelationer och kanaler, likt den som Volvo genomfört uppfyller 
enligt Maslows behovshierarki (Maslow, 1954) behov av självkänsla och självförverkligande (se 
kapitel 2.3.1). Till att börja med uppfyller det behov av självkänsla eftersom möjligheten att 
individanpassa bilen särskiljer kunderna från varandra och har möjlighet att bidra till socialt 
erkännande. Utöver det uppfylls behov av självförverkligande genom att uppfylla privatpersoners 
drömmar om att kunna helt individanpassa sin bil. På så vis uppfyller innovationen alltså delar 
av de två övre nivåerna i behovshierarkin. 

På samma vis kan det därför vara möjligt för Bring att uppfylla likdanande kundbehov genom att 
följa samma utveckling som Volvo genomfört. Till exempel skulle det kunna vara möjligt att 
uppfylla fyra av de identifierade kundbehoven i kapitel 5.1.3 (se tabell 6.5). Till att börja med 
skulle det kunna uppfylla kundbehovet tid genom att förenkla valet av leveransalternativ genom 
att informera och kommunicera med slutanvändarna om leveransen tidigare i processen. På så 
vis kan det bli möjligt att standardisera och förenkla valet baserat på tidigare historik så att det är 
förinställt och klart när kunden når kassan i e-butiken. Utöver det skulle utvecklingen utifrån 
samma resonemang kunna bidra till ökad uppfyllnad av kundbehovet bekvämlighet genom att 
förenkla valet av leveransalternativ via tillämpning av mer kundanpassade lösningar och 
leveransprofiler. Kundbehovet flexibilitet skulle också kunna uppfyllas genom användning av 
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kundanpassning, leveransprofiler och kunddata. Slutligen skulle den även kunna bidra till att öka 
kunskapen för kunderna genom att tillämpa automatisk informationsspridning och tidigare 
kontakt med slutkunderna. Den utvecklingen bidrar till mer välinformerade kunder och att till att 
öka kundernas deltagande i värdeskapandet. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2013) 
klassificeringssystem för kundbehov skulle en utveckling av kundrelationer och kanaler även 
kunna resultera i en förbättring av de kundbehov som har att göra med vad kunderna ser, säger 
och gör och bekymrar sig över i logistikbranschen. Till att börja med har utvecklingen potential 
att förbättra kundbehoven som har att göra med vad kunderna ser eftersom hela processen sker 
via en ny online-plattform där kunderna registrerar en användarprofil. Utöver det förbättras vad 
kunderna säger och gör eftersom plattformen kan användas för kommunikation direkt mellan 
användarna baserad på omdömen och popularitet. Slutligen har utvecklingen potential att minska 
det som kunderna bekymras över eftersom plattformen kan förenkla valet av leveransalternativ 
och öka säkerheten genom att skapa en direktkontakt direkt mot leverantören. 

Tabell 6.5 Sammanställning av de kundbehov i logistikbranschen en utveckling av blocken 
kundrelationer och kanaler i affärsmodellen skulle kunna leda till 

 

6.6.3 Användarcentrering 
Volvos affärsmodellinnovation i blocket kundrelationer och kanaler leder till en 
användarcentrering eftersom det bidrar till en närmare relation mellan slutkunderna och Volvo, 
som förbättrar kommunikationen, informationsspridningen och kundanpassningsförmågan. Den 
närmare relationen blir möjlig genom nya och förbättrade kommunikationsvägar till följd av de 
nya och mer kundanpassade kanalerna. För att göra det möjligt har Volvo använt sig av digital 
teknik för att skapa en sömlös och välfungerande plattform, något som lyfts fram som mycket 
viktigt både i (Fulgoni, 2014) och (Cao, 2016). Slutligen har de möjlighet att använda sig den 
kunddata som kommer in via plattformen för att anpassa erbjudandena ytterligare och för att 
optimera de interna processerna (Nadel & Piazza, 2005 i Karwowski & Ahram, 2012). 

På samma sätt skulle Bring och logistikbranschen kunna öka användarcentreringen om de följde 
samma utveckling som Volvo. Utvecklingen mot en mer kundnära relation som baseras på en 
B2C logik istället för en B2B logik, skulle nämligen kunna öka kundvärdet genom att förenkla, 
standardisera och kundanpassa valet av leveransalternativ. Utvecklingen skulle dessutom kunna 
reducera kostnaderna och därigenom ytterligare öka kundvärdet. Den digitala plattformen skulle 
slutligen även göra det möjligt att trots standardiseringen och förenklingen behålla en nära och 
god kontakt med kunderna, baserad på den registrerade profilen och tidigare användarhistorik. 
Den personliga kontakten har sedan potentialen att bidra till att öka säkerheten i processen och 
bidra till nöjdare och mer välinformerade kunder genom att involvera kunderna i ett tidigare 
skede av kundanpassningen (Olsen & Welo, 2011). 
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6.7 Samanställning av analys 
Nedan sammanfattas det övergripande resultatet från analysen av fallföretagen för att se vilka 
förändringar som sker i affärsmodellerna när ett företag vill eller är på väg att bli mer 
användarcentrerat och B2C-orienterat. 

6.7.1 Affärsmodellinnovation 
För att slutligen analysera hur företag kan ställa om från ett fokus på företags- och B2B 
innovation till ett ett mer användarcentrerat och B2C-oriterad innovationstänk räknades ett 
medelvärde ut som visar hur innovationskapaciteten ska fokuseras i de olika blocken (se figur 
6.6). Ett givet block i medelvärdet måste ha totalt mer än tre poäng för att den ska tas med i 
beräkningen, för att på så vis reglera påverkan ett extremt fall kan ha på slutresultatet. Baserat på 
det klassificeringssystem för affärsmodellinnovation som använts i uppsatsen (se kapitel 2.1.3) 
innebär det att de framgångsrika företag med ett användarcentrerat och B2C-fokus är mer 
fokuserade i huvudsak på erbjudandeorienterad och kundorienterad affärsmodellinnovation. 
Vidare utifrån från den analys som gjordes kunde man se att företag som är mer fokuserade på 
förtags- och B2B innovation fokuserar sin utveckling mer på resursorienterad och ekonomiskt 
orienterad innovation. Utifrån medlet är det tydligt att framgångsrika fall av användarcentrerad 
affärsmodellinnovation fokuserar på i första hand innovation av blocken kunderbjudande, 
kundrelationer och kanaler. Den innovationen understöds sedan av viss utveckling i blocken 
nyckelaktiviteter och intäktsströmmar. 

 
Figur 6.6 Radardiagram som visar den övergripande innovationskapaciteten bland de studerade 
minifallföretagen 
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6.7.2 Användarcentrering 
För att ställa om mot ett mer användarcentrerat och B2C-orienterat innovationsarbete bör det 
utifrån analysen av fallen ske ett skifte i fokus från att bedriva innovation i blocken 
nyckelresurser och kostnadsstruktur till att istället fokusera mer på innovation i blocken 
kunderbjudande, kundrelationer och kanaler. Blocken nyckelaktiviteter och intäktsströmmar är 
däremot aktuella i båda fallen (se tabell 6.6). 

Tabell 6.6 Innovationsfokus för olika typer av affärsmodellinnovation 

 
Det första blocket att fokusera på för att uppnå användarcentrerad affärsmodellinnovation är 
kunderbjudande. Innovationen bör fokuseras på att öka tillgängligheten på marknaden för att 
göra det möjligt för fler människor att få tillgång till en specifik produkt eller tjänst. För att öka 
tillgängligheten krävs det att dem skalar bort de delar i erbjudandet som det inte finns någon 
efterfrågan av och därigenom kan kostnaderna sänkas. För att kunna skala bort de delar som det 
inte finns någon efterfrågan på krävs det att man samlar in och analysera kunddata och 
kombinera det med digitala lösningar. Denna utvecklingen skapar även ökat tillgängligheten 
genom att tillämpa en ny typ av delnings-logik. För den nya delnings-logiken ska bli möjlig att 
genomföra måste det introduceras nya ägarmodeller på marknaden där fokus förflyttats mot att 
kunderna bara betalar för möjligheten att använda en produkt eller tjänst istället för att äga den. 

Det andra blocket att fokusera på för att uppnå användarcentread affärsmodellinnovation är 
kundrelationer. Innovationen i kundrelationen bör fokusera på att förändra relationerna från ett 
traditionellt B2B fokus till att istället skapa en direktkontakt mellan slutkunden och det 
producerande företaget. För att uppnå det skiftet bör förbättringar i kommunikationen och 
informationsspridningen ske ut mot kunderna genom användning av nya digitala lösningar och 
genom omfattande användning av kunddata. På så vis kan det skapa kundanpassad och samtidigt 
automatiserad kommunikation med kunderna, vilket skapar en personlighet i kommunikationen 
som blir enkel och relevant. 

Det tredje blocket att fokusera på för att uppnå användarcentrerad affärsmodellinnovation är 
kanaler. Här ligger fokus på att utveckla digitala sömlösa plattformar som länkar samman olika 
delar av värdekedjan och intressenterna med varandra. Plattformarna fokuserar på att återigen 
möjliggöra en delnings-logik som gör det möjligt för kunderna att dela ägandekostnaderna med 
varandra och därigenom enbart betala för användningen av en produkt eller tjänst. På så vis kan 
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det vara möjligt att öka användarnas makt på marknaden och samtidigt fokusera på att förbättra 
upplevelsen av användningen. Detta kan dessutom skapa möjligheter till att förenkla kundernas 
vardag och sänka kundernas transaktionskostnader. Plattformarna fokuserar även på att eliminera 
onödiga mellanhänder genom att inkludera fler lager av kundanpassning tidigare i 
värdeskapandet och utifrån det inkludera fler funktioner och delkomponenter i verksamheten. 

De två sista blocken som det bör ske något mindre innovation i för att uppnå användarcentrerad 
affärsmodellinnovation är nyckelaktiviteter och intäktströmmar. De innovationerna som kan 
krävas i nyckelaktiviteten bygger på att skapa välplanerade koncept. Detta kan, utifrån analysen, 
ske genom att sätta samman olika delar utifrån de produkter eller tjänster som finns att tillgå i 
företaget. De välplanerade koncepten skapar användarcentrering genom att fokus istället läggs på 
relevant informationsspridning/kommunikation, det förbättrar även helhetsupplevelsen för 
användaren genom att koncepten förenklar deras vardag. Den innovation som sker i 
intäktstömmarna bygger på att låta kunderna betala antingen genom någon form av 
prenumerationer eftersom det ofta förenklar för användaren vid kontinuerlig användning. Den 
andra innovationen som sker i intäktströmmarna är att det tillämpas ett så kallat pay-per-use 
system där användaren kan undvika höga inköpskostnader genom att dela totalkostnaden med 
andra användare. 

7 SLUTSATS 
Utifrån det ramverk som tagits fram i analysen är det möjligt att, baserat på de identifierade 
exemplen av framgångsrik affärsmodellinnovation, bedriva användarcentrerad 
affärsmodellinnovation i ett B2C perspektiv. Speciellt användbart är ramverket att använda för 
att genomföra en omställning från traditionellt företagscentrerad B2B verksamhet till att istället 
fokusera verksamheten på B2C och användarcentrering. Med användarcentrerad 
affärsmodellinnovation avses utveckling av hela eller delar av befintliga affärsmodeller som 
bygger på att sätta kundernas behov i centrum av värdeskapandet och därigenom maximera det 
upplevda kundvärdet. 

Det första problemet som har identifierats och överbyggts genom studien är det faktum att det i 
dagsläget saknas organisatoriskt stöd som fokuserar på service dominant- och B2C logik, både 
praktiska och teoretiska. För att överbrygga den avsaknaden har därför ett analysverktyg, baserat 
på Osterwalder och Pigneurs affärsmodellkanvas (2013), en uppdelning mellan inkrementell och 
radikal innovation och en visuell skala utarbetats för att analysera affärsmodellinnovation. 
Verktyget kan användas både praktiskt och teoretiskt. Utöver det har även ett ramverk baserat på 
framgångsrika exempel från näringslivet utarbetats för hur företag genom en medveten 
utveckling av affärsmodellerna bli mer B2C- och användarcentrerade. Utöver det har slutligen de 
framgångsrika exemplen relaterat till en service fokuserad kontext för att ytterligare ge underlag 
till hur organisationer kan fokusera på serviceerbjudanden. På så vis har det varit möjligt att fylla 
det gapet som bland annat (Vargo & Lusch, 2004) och (Kumar & Whitney, 2007) identifierat. 

Det andra problemet som avhandlats i arbetet är att det i dagsläget råder en otydlighet i de 
teoretiska definitionerna av affärsmodeller och användarcentrering, vilket leder till förvirring 
både i den praktiska och teoretiska sfären. För att göra det tydligare har därför alla termer 
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definierats genom en grundlig teoretisk jämförelse och utvärdering. Det har lett till att en tydlig 
definition av användarcentrerad affärsmodellinnovation tagits fram. Definitionen bygger på en 
vidarearbetad version av Osterwalder och Pigneurs (2013) modell för affärsmodellinnovation 
med ett fokus på att uppfylla och maximera det upplevda kundvärdet. Den utvecklingen har 
sedan mynnat ut i ett nytt ramverk baserat på att identifiera framgångsrika fall av 
affärsmodellinnovation och utifrån dem ta fram ett övergripande och gemensamt fokus för 
innovationskapaciteten i ett företag. Förutom att fungera som ett praktiskt verktyg som kan 
användas både i teoretiska och praktiska undersökningar bidrar även ramverket till en utökad 
insikt i affärsmodeller som en föränderlig och ständigt utvecklande process. Den förståelsen av 
affärsmodeller lyfts fram av Teece (2010) som en väldigt viktig aspekt i förståelsen av 
affärsmodeller och innovation över lag. 

Utöver de två problemen avhandlades även problemet med att det saknas både teoretisk och 
praktisk koppling mellan de olika definitionerna som knyter samman affärsmodeller med 
användarcentrering på ett bra sätt. Därför har ett praktiskt och teoretiskt användbart ramverk 
tagits fram för hur det är möjligt att på ett både enkelt och samtidigt robust sätt knyta samman de 
båda aspekterna för att ta fram en konkret riktning i innovationsarbetet. Den riktningen kan 
sedan utifrån det visualiseringsverktyget som tagits fram användas för att förbättra och underlätta 
intern kommunikation om innovation och utveckling i en organisation, vilket Cao (2016) lyfter 
fram som ett stort problem i dagens arbete med affärsmodellinnovation. 

Slutligen har det även varit möjligt att utifrån ovanstående resonemang bemöta problemet med 
att det i dagsläget saknas praktiska metoder, verktyg och exempel på hur framgångsrik 
användarcentrerad affärsmodellinnovation kan genomföras. Det är även en av anledningarna till 
att analysen är uppbyggd på konkreta framgångsrika exempel på användarcentrerad 
affärsmodellinnovation från näringslivet. På så vis har det nämligen även varit möjligt att ta fram 
konkreta exempel och insikter om affärsmodellinnovation som kan användas utanför den 
studerade kontexten, vilket lyfts fram som mycket viktigt ibland annat (Castellano, et al., 2013). 

7.1 Begränsningar 
En av begränsningarna i arbetet är att endast ett fall har studerats i detalj och att det kan ha 
påverkat både den interna och externa validitet. För att förbättra resultatet skulle det därför vara 
bra att inkludera fler fall både i innovationsprocessen och i utvecklingsscenarierna. För det andra 
har bara innovationspersonal från fallen intervjuats vilket ytterligare kan sänka tillförlitligheten 
eftersom de redan är färgade av det traditionella innovationsarbetet i branschen. För att bemöta 
den begränsningen hade det därför varit bra om vi istället hade intervjuat mer olika respondenter 
från olika funktioner och avdelningar för att på så sätt få insikter från andra håll i företagen. 
Utöver det har bara fem bra exempel använts för att generera utvecklingsscenarierna vilket gjort 
att vi kan missat andra bra exempel i arbetet. Slutligen kan det finnas en begränsning i att ett 
medelvärde har använts för att beskriva innovationsgraden i scenarierna för att på så vis kunna 
observera den övergripande innovationstrenden. Begränsningen i att använda ett medelvärde för 
att göra den observationen kommer från att de viktiga trenderna kan suddas ut eller försvagas av 
att de olika fallen är allt för olika varandra. Därför har inte den beräkningen använts i 
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innovationsseminarierna och dessutom har varje minifall analyserats och jämförts med 
huvudfallet separat. 

7.2 Hållbarhets- och etiska aspekter 
Hållbarhetsaspekter så som ekologisk och social hållbarhet har inte beaktats i denna uppsats 
eftersom strategiska modeller av den typen som arbetet resulterat, i sig själva inte resulterar i 
någon direkt påverkan. Däremot kan resultatet från användningen av dessa leda till att 
hållbarhetsaspekter kränks om modellen används på fel sätt. För att minimera den risken är det 
därför viktigt att komplettera resultatet med en strategisk plan för att gemensamt röra sig mot en 
hållbar framtid. Den planen måste vara anpassad och framtagen speciellt för det givna företaget, 
välförstådd av alla och bör inkluderas tidigt i innovationsarbetet. Om man till exempel tittar på 
logistikbranschen, vilken utgör huvudfallet i uppsatsen, kan man tydligt se att innovationer av 
kanalerna och den fysiska infrastrukturen kan leda till ekologisk påverkan. Till exempel skulle 
användandet av elektriska drönare och fordon kunna minska utsläppen av växthusgaser och 
andra skadliga partiklar, förutsatt att elen kommer från hållbara system. På samma sätt skulle 
användandet av digitala plattformar kunna leda till att höja elförbrukningen, vilket även det 
skulle kunna leda till negativ ekologisk påverkan om elen inte kommer från hållbara system. 
Utöver det skulle sociala hållbarhetsaspekter kunna kränkas om fokus blir allt för starkt på intern 
optimering, effektivisering och kostnadsbesparing genom att de anställda skulle kunna få sämre 
arbetsförhållanden. 

Vad gäller etiska aspekter har de inte heller inkluderats direkt i uppsatsen eftersom det 
strategiska ramverk som uppsatsen resulterat i inte har någon direkt etisk dimension. Å andra 
sidan skulle metoden, om den användes på fel sätt, kunna kränka den personliga integriteten av 
både företag och privatpersoner. Andra företag skulle kunna kränkas eftersom delar av metoden 
uppmuntrar undersökning av andra företags affärsmodeller. Därför är det viktigt att man bara 
använder sig av publik information för att förstå affärsmodellerna för att undvika att 
konfidentiell information sprids till obehöriga. Privatpersoner skulle även kunna kränkas genom 
utvidgad användning av kunddata. Användning av kunddata skulle kunna kränka privatpersoner 
om den sprids till obehöriga eller används på ett oetiskt sätt. För att undvika det är det därför 
viktigt att enbart använda sig av publik eller anonym information i modellen för att minimera 
risken för att den personliga integriteten kränks. 

7.3 Framtida forskning 
Vidare forskning hade behövts på flera olika håll. Till att börja med hade det övergripande 
ramverket behövt utvidgas ytterligare för att kunna stödjas på konkreta parametrar och mätbar 
data för att bättre identifiera och skilja på olika typer av innovation. Utöver det hade sedan 
ramverket behövt testas i ett konkret fall för att på så vis identifiera hur användbart det är och hur 
det skulle kunna utvecklas för att bättre passa näringslivet. Slutligen skulle även fler 
framgångsrika fall behövt inkluderas i jämförelsen för att få ett bättre och mer robust resultat för 
den övergripande innovationsinriktningen. Genom att inkludera fler fall skulle det även kunna 
vara möjligt att ta fram nya innovationsinritningar som passar bättre i andra kontexter och 
branscher än den som studerats i denna uppsats. 
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BILAGOR 
Bilaga A – Lista över använda koder 

NAMN KOD 
REPRESENTERAD I 
INTERVJU: 

Digitalisering DIG 1 

DIG: Digitala lösningar DIG-LÖS 1, 2, 3, 4, 5 

DIG: Digitala lösningar 
exempel 

DIG-LÖS-EX 1, 2, 3, 4, 5 

DIG: Digitala kundrelationer DIG-KR 1, 2, 3, 4 

DIG: Digitala trender DIG-TR 1, 4, 5 

Konkurrens KON 1, 2, 3, 4, 5 

KON: Konkurreras med 
affärsmodeller 

KON-AM 1, 2, 5 

KON: Konkurrens med pris KON-P 1 

KON: Konkurrens med 
digitala lösningar 

KON-DIG-LÖS 1 

Affärsmodellkanvas AMK  

AMK: Kanaler AMK-KA 1, 2, 3 

AMK: Kunderbjudande AMK-VE 1, 2, 3, 4, 5 

AMK: Nyckelpartner AMK-NP 1, 2, 3, 4, 5 

AMK: Nyckelresurser AMK-NR 1, 2 

AMK: Nyckelaktiviteter AMK-NA 1, 4 

AMK: Nyckelaktiviteter 
innovation 

AMK-NA-IN 1, 2, 4, 5 

AMK: Nyckelaktiviteter 
optimering 

AMK-NA-OPT 1, 2, 3, 4, 5 

AMK: Nyckelaktiviteter 
CSER 

AMK-NA-CSER 1 
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AMK: Intäktsflöden AMK-IF 1, 2, 3, 4 

AMK: Kundrelationer AMK-KR 1, 2, 3, 4, 5 

AMK: Kundrelationer 
varumärke 

AMK-KR-VM 1, 4 

AMK: Kundrelationer 
marknadsföring 

AMK-KR-MF 3 

AMK: Kostnadsstruktur AMK-KS 1, 2, 3, 5 

Lösningar LÖS 3, 4, 5 

LÖS: Lösningar exempel LÖS-EX 2, 3, 4, 5 

LÖS: Tekniska lösningar LÖS-TEK 1, 2, 4, 5 

Innovation IN  

IN: Affärsmodellsinnovation IN-AM 1, 2, 3, 4, 5 

Strategier ST 1, 2, 3, 4, 5 

Trender TR 1, 2, 3, 4, 5 

Juridik JUR 2, 3, 4 

Risker RI 4 
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Bilaga B – Fallstudie Airbnb 
Hotellbranschen är mycket gammal och historien av att kommersiellt erbjuda logi åt resanden 
kan spåras tillbaka till de tidigaste civilisationerna. De första hotellen, i modern bemärkelse 
öppnades i början av 1600-talet (Levy-Bonvin, 2003), och det första hotellet i Sverige öppnades 
1812 (Vårt Göteborg, 2009). Sedan dess har branschen förändrats och det har skett en 
diversifiering och en kraftig tillväxt till följd av att allt fler reser allt oftare. För att analysera hur 
branschen utvecklats har företaget Airbnb studerats. Airbnb är en internationell marknadsplats 
där privatpersoner kan hyra och hyra ut logi tillfälligt. Företaget grundandes 2008 och har idag 
mer än 2 000 000 boenden anslutna i mer än 190 länder (Airbnb, Inc., 2016). 

Valet av Airbnb som fallföretag att studera hotellbranschen grundar sig i att Airbnb uppfyllde två 
av de centrala insikterna som kom fram igenom de intervjuer och kontext analys som 
genomfördes. Dessutom är de ensam på marknaden med att tillhandahålla logi genom en online-
plattform som kopplar i hopa det överskott av logi som finns och den efter frågan som finns på 
denna form av logi. Det grundar sig även i att deras affärsmodell har fungerat mycket bra och att 
de har nått en enorm framgång med antalet personer som är idag anslutna till plattformen. 

För att förstå branschen och Airbnbs plats i den studerades hur diffusionen har gått till i 
hotellbranschen. Till att börja med var man som privatperson tvungen att hyra sitt boende direkt 
från hotellkedjan (se S-kurva A i figur B.1). Allt eftersom utvecklingen fortskred och det blev 
allt fler aktörer på marknaden bildades marknadsplatser, i form av reseförmedlare, som samlade 
och jämförde olika hotellerbjudanden (se S-kurva B i figur B.1). Den utvecklingen har sedan 
fortsatt ytterligare till att ta bort hotellen helt och hållet ur plattformen och istället fokusera på att 
direkt knyta samman människor med överkapacitet i sina bostäder med privatpersoner som 
tillfälligt vill hyra logi (se S-kurva C i figur B.1). På så vis har tillgängligheten både med 
avseende på geografisk plats och på pris ökat. Sammanfattningsvis kan man alltså slå fast att 
hotellbranschen har varit en mycket konservativ bransch med djupa rötter och med mycket lite 
innovationsutrymme. På senare tid har däremot nya aktörer kommit in på marknaden med helt 
nya affärsmodeller vilka har potentialen att ändra om i branschen helt och hållet genom att 
fokusera på icke-tekniska innovationer (Rayna & Striukova, 2009). 

 
Figur B.1 S-kurva för diffusionen av innovation i hotellbranschen 



68  

Det mest centrala i affärsmodellen är att Airbnb erbjuder tillfällig per-to-per logi direkt mellan 
de som tillfälligt har ett överskott på bostäder och de som har ett underskott vilket är kanalen till 
kunderbjudandet (se pil 1 i figur B.2) (Guttentag, 2013). Genom att fokusera erbjudandet på 
enkelhet och personlighet framför hotell-lyx blir det därför möjligt att minska omkostnaderna 
samtidigt onödiga mellanhänder kan elimineras (se pil 2 i figur B.2). Dessutom har 
privatpersoner för det mesta lägre avkastningskrav jämfört med traditionella hotell, vilket leder 
till ett lägre pris för användaren. Denna relationen leder till sänkt pris för användaren vilket 
illustreras genom pil 3 i figur B.2. Allt det sammanlänkas och paketeras sedan i en sömlös 
plattform som ytterligare förstärker upplevelsen av att använda tjänsten, och reducerar samtidigt 
transaktionskostnaderna för båda parterna (Henten & Windekilde, 2015).  

 
Figur B.2 Affärsmodellsinnovation Airbnb 
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Bilaga C – Fallstudie Linas Matkasse 
Enkelt beskrivet kan dagligvaruhandelns övergripande verksamhet sammanfattas som att deras 
roll är att förse hushållen med mat. Detta är en tjänst som har funnits mycket länge och som har 
förändrats kraftigt över tiden, från att tidigare vara fokuserad runt små handlare med ett specifikt 
utbud till dagens handel online. För att analysera den utvecklingen har Linas Matkasse studeras. 
Linas Matkasse grundades 2008 och värderades 2015 till mellan 400 – 500 miljoner kronor och 
hade då cirka 120 000 aktiva kunder (Veckans Affärer, 2015). 

Valet  av företag att studera inom dagligvaruhandel grundar sig i att tre av de centrala insikterna 
som kom fram i de intervjuer och kontext analys som genomfördes finns i Linas Matkasses 
affärsmodell. Dessutom är detta ett företag med verksamhet inom Norden då det premieras 
eftersom uppsatsen i första hand vänder sig mot den Nordiska marknaden. Utifrån den grunden 
valdes Linas Matkasse dessutom var de bland de första att lyckas med online-försäljning av 
matkassar och har sedan dess haft en strakt tillväxt vilket ytterligare bidrog till valet. 

För att förstå branschen och Linas Matkasse plats i den analyserades hur diffusionen på 
marknaden gått till. Matvaruhandel skede till en början genom mindre butiker med ett begränsat 
utbud av specifika varor vilket illustreras genom S-kurva A i figur C.1. I början av 1900-talet 
skede det en kraftig utveckling i samhällsekonomin där exporterna ökade och därmed utbudet på 
den svenska marknaden. Det ledde till att kooperativ startades som kunde göra större inköp för 
att pressa priserna åt kunderna. För att möta den förändringen slog sig handlare samman och 
bildade bolag och föreningar. I början av 60-talet blev det allt vanligare att båda könen jobbade i 
hushållen och dessutom hade nästan varje hushåll en kyl och en frys vid den tidpunkten. Det 
ledde till att stora varuhus, placerade på strategiska ställen, öppnades vilka kunde pressa priserna 
och göra handeln snabbare (se S-kurva B i figur C.1) (Blom, 2016). Under de senaste åren har 
dagligvaruhandel online vuxit kraftigt och tar allt större marknadsandelar. Det hela började med 
att de vanliga dagligvaruhandelskedjorna försökte nå ut till sina kunder online. Den satsningen 
lyckades inte riktigt på grund av att det blev allt för dyrt för kunden (E-mathandel.se, 2014). Men 
andra aktörer lyckades med försäljning av livsmedel genom att addera andra värden. En av de 
aktörerna som lyckades var Linas Matkasse, genom att erbjuder färdigplanerade matkassar med 
recept som kunden får hemlevererat (se S-kurva C i figur C.1) (E-mathandel.se, 2014). 
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Figur C.1 S-kurva för diffusionen av innovation i dagligvaruhandeln 

Linas Matkasse nådde således framgång på marknaden genom att utveckla sin affärsmodell mot 
att erbjuda kunderna tidsbesparingar, då de slipper att planer sina middagar och inhandla alla 
råvaror. Istället åtar sig Linas Matkasse att sätta samman färdiga veckomenyer i kombination 
med matkassar innehållande de viktigaste råvarorna. Matkassarna levereras sedan tillsammans 
med veckomenyn och recept till alla rätter direkt hem till kundens dörr. För att de ska lyckas 
med det måste de fokusera på paketeringen av färdiga koncept vilket skapar en variation i 
kunderbjudandet, vilket illustreras genom pil 1 i figur C.2. Den andra nyckelaktiviteten som 
måste genomföras är hemleverans av kassarna vilket leder till en tidsbesparing för kunderna (se 
pil 2 i figur C.2). För det kunderbjudandet betalar sedan kunderna genom en prenumeration där 
kunden betalar en gång i månaden (Linas Matkasse, 2016). Prenumerationen gör betalningen 
standardiserad och gör så att kunden slipper tänka på den aktivt. Prenumerationen skapar sedan 
en stadig intäktstöm till verksamheten, vilket visas genom pil 3 visar i figur C.2. Till erbjudandet 
är det sedan enkelt att lägga till ytterligare tjänster så som fruktkassen och att inhandla andra 
dagligvaror via Linas Matbutik. Den kombinationen verkar inlåsande för kunden och bidrar till 
att kunderna stannar kvar länge. 

 
Figur C.2 Affärsmodellsinnovation Linas Matkasse 

  

Nyckelresurser

Nyckelaktiviteter

Kunderbjudande Kundrelationer

Kanaler

IntäktsströmmarKostnadsstruktur

Paketering

Leverans

Prenumerationer

Tidsbesparing

Variation
1

2

3



71  

Bilaga D – Fallstudie Norwegian 
Enkelt beskrivet kan personflygbranschens övergripande verksamhet sammanfattas som att 
förflytta privatpersoner från en plats till en annan genom att förädla flygplan, drivmedel och 
personal till en tjänst. Att flyga var länge en lyx som bara var tillgänglig för en liten del av 
samhället, men i takt med att utvecklingen gått framåt har allt fler människor möjlighet att välja 
flyget både för in- och utrikesresor. För att analysera den förändringen har Norwegian studerats. 
Norwegian är Europas tredje största lågprisflygbolag och grundades 1993. Sedan dess har de 
hunnit noteras på Oslobörsen och vuxit till att idag trafikera mer än 400 rutter per år. (Norwegian 
Air Shuttle ASA, 2016) 

Valet av Norwegian för att studera inom personflygbranschen grundar sig i första hand på att de 
tre centrala insikterna som kom fram i de intervjuer och kontext analys som genomfördes. 
Dessutom  vänder sig uppsatsen i första hand till den nordiska marknaden och därför 
prioriterades företag med nordisk koppling.  

För att förstå branschen och Norwegians plats i den måste först diffusionen på marknaden 
studeras (se figur D.1). Den första flygningen med ett flygplan skedde 1903 av bröderna Wright. 
Under den första tiden dominerades sedan branschen av privatägda och militära flygplan som 
kunde transportera upp till ett fåtal passagerare, (se S-kurva A i figur D.1) (Carey, 2014). Den 
första kommersiella flygningen skedde sedan 1914 över Tampa Bay i USA (Johanson, 2014), 
innan dess användes i stort sett inga flygplan i kommersiell verksamhet. Efter hand växte många 
nya flygbolag fram som en del av de statliga infrastruktursatsningarna i den numera utvecklade 
världen, vilket illustreras genom S-kurva B i figur D.1. Det ledde till en kraftig utveckling av 
flygbranschen där fler och fler satsade på transport av privatpersoner. Slutligen bröts de flesta 
statliga monopolen i branschen upp och flera privatägda aktörer så som till exempel Norwegian 
kom in på marknaden. Trots att många regleringar fortfarande finns kvar ledde privatiseringen 
till stora effektiviseringar och optimeringar på marknaden vilket resulterade i att en helt ny klass 
av flygbolag, så kallade lågprisflygbolag växte fram (se S-kurva C i figur D.1) (Mason & 
Morrison, 2009). 

 
Figur D.1 S-kurva för diffusionen av innovation i flygbranschen 
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Norwegian nådde således framgång på marknaden genom att utveckla sin affärsmodell mot att 
erbjuda ett nytt kunderbjudande baserat på att sänka priset per biljett och samtidigt minska 
kundvärdet något. Kundvärdet minskades genom att ta bort, effektivisera och standardisera delar 
av kundrelationerna som ändå inte kunden uppskattade, det illustreras av pil 1 i figur D.2, ofta 
med hjälp av teknologi. Utöver det kostnadsoptimerades även stora delar av nyckelresurserna 
genom att välja billigare och mer standardiserade plan, genom att rationalisera bort delar av 
personalstyrkan och välja billigare personal (se pil 2 i figur D.2) (Dobruszkes, 2016). På så vis 
blev det möjligt att minska kostnaderna i organisationen och erbjuda biljetterna till ett lägre pris 
ut mot kunderna, vilket pil 3 visar i figur D.2. Detta har lett till att Norwegian jobbar för att öka 
tillgängligheten på marknaden och efter visionen att ”Alla ska ha råd att flyga”. 

 
Figur D.2 Affärsmodellsinnovation Norwegian 
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Bilaga E – Fallstudie Rent the Runway 
Kläder har burits av människor genom i stort sett hela historien för att skydda mot kyla, värme, 
solstrålning etc. De första spåren efter att människor började använda kläder kommer från över 
70 000 år sedan (Kittler, et al., 2003), men på grund av att de kläderna helt och hållet bestod av 
organiskt material är det svår att veta exakt. Seden att använda kläder för att uttrycka sig med, 
det vill säga mode, kom till först på 1300-talet (Monet, 2015) då det utvecklades olika stilar för 
att särskilja de olika könen åt. Sedan dess har modebranschen utvecklats kraftigt och förändrats 
många gånger till den enorma variation vi upplever idag. Den stora variationen, en ökad vilja att 
uttrycka sig och allt fler människor på planeten har lett till att modebranschen utvecklat en stark 
slit-och-släng kultur med fokus på korta omloppstider. Utifrån det beteendet utvecklades år 2009 
en ny tjänst kallad Rent the Runway i New York (Rent the Runway, 2016). Rent the Runway  är 
en uthyrningstjänst för designkläder till kvinnor och fokuserar på tillgänglighet istället för 
ägande. 

Valet av fallföretaget Rent the Runway som gjordes för att studera modebranschen grundar sig i 
att de två centrala insikterna som framkom genom de intervjuer och kontext analys som 
genomfördes passade väl in i Rent the Runways affärsmodell. Dessutom var de bland  de första 
att fullt ut använda enbart en affärsmodell baserad på uthyrning av kläder. Utöver det bidrog det 
faktum att företaget vuxit kraftigt den senaste tiden till valet. Till följd av deras unika 
affärsmodell och kraftiga tillväxt har de valts trots att de inte är verksamma i Norden ännu. 

För att förstå branschen har diffusionen studerats, där Rent the Runways affärsmodell räknas 
som det senaste steget i utvecklingen. Från början var kunderna tvungna att köpa mode och äga 
plaggen tills dess att de var helt utslitna (se S-kurva A i figur E.1). I takt med att det blev allt 
viktigare att följa de senaste modetrenderna uppstod ett andrahandsvärde i plaggen. Baserat på 
det andrahandsvärdet började kläder säljas eller skänkas vidare när den första kunden tröttnat, 
vilket S-kurva B visar i figur E.1. Dessa två modeller var sedan dominerande fram tills senare tid 
då det vuxit fram en helt ny modell där kunden aldrig behöver äga plagget utan enbart hyra det 
och bara betala för hur mycket de faktiskt använder det (se S-kurva C i figur E.1) (Bardhi & 
Eckhardt, 2012). 

 
Figur E.1 S-kurva för diffusionen av innovation i modebranschen 
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Den nya affärsmodellen har utvecklats från en vilja att göra det enkelt för kunderna att uttrycka 
sig och förnya sin garderob (Armstrong, et al., 2016). Samtidigt vill de öka tillgängligheten av 
designkläder i samhället och göra det möjligt för fler kunder att få tillgång till det senaste modet. 
För att lyckas med det har Rent the Runway fokuserat på att standardisera och effektivisera både 
kundrelationerna (se pil 1 i figur E.2) och kanalerna (se pil 2 i figur E.2) genom digitalisering, 
vilket gjort det möjligt att samtidigt behålla en hög grad av personlighet i kontakten mot kunden. 
Den nya modellen skapar sedan intäkter på två sätt. Antingen genom en prenumeration där 
kunden betalar en gång i månaden i utbyte mot att ha tillgång till tre valfria plagg från 
sortimentet hela tiden, vilket illustreras genom pil 3 i figur E.2. Eller genom att tillfälligt hyra ett 
speciellt plagg, för ca. 10% av plaggets anskaffningsvärde, och på så vis endast betala för 
användningen, vilket pil 4 visar i figur E.2. 

 
Figur E.2 Affärsmodellsinnovation Rent the Runway 

  

Nyckelresurser

Nyckelaktiviteter

Kunderbjudande Kundrelationer

Kanaler

IntäktsströmmarKostnadsstruktur

Standardiserad

Effektiviserad

Prenumerationer	med
betalning	per	månad

Pay-Per-Use

Gör	det	enkelt
att	förnya	sin
garderob

Ökad
tillgänglighet	av
designkläder

Standardiserad

Effektiviserad

1

2
3

4



75  

Bilaga F – Fallstudie Volvo 
Bilbranschen kan enklast förklaras genom att titta på vilket syfte dess verksamhet har. Syfte med 
bilbranschen är att skapa fordon som personer kan använda som transportmedel. Den första bilen 
som tillverkades enligt löpandebandprincipen var T-Forden år 1914 och gjorde att fler fick råd 
med att köpa en bil. Vid den tiden kunde kunden endast köpa en modell och inte anpassa den 
efter personliga preferenser. 

Valet av Volvo för att studera bilbranschen grundar sig i första hand på de tre centrala insikterna 
som kom fram genom intervjuerna och den kontext analys som genomfördes passade väl in på 
den del av Volvos nya affärsmodell hur dem ska nå  ut till kunderna. Dessutom har företaget sitt 
huvudkontor i Sverige och att vår rapport i första hand vänder sig till företag inom Norden. Det 
grundar sig även i att Volvos affärsmodell att sälja bilar online blev en väldigt stor succé och att 
de var bland de första med det konceptet. 

För att förstå hur branschen utvecklats och Volvos plats i den utvecklingen har Volvos diffusion 
över tid studerats. 1927 lanserade Volvo sin första serietillverkade bilmodell som hette ÖV4, 
denna bilmodell kunde inte kundanpassas utan kunden fick acceptera både interiören och 
exteriören som den var (se S-kurva A i figur F.1) (Volvo group, 2016). 1974 lanserade Volvo en 
ny modellserie som hette 240-serien. 240-serien blev en försäljningsframgång då den såldes i 
över 2,8 miljoner exemplar. 240-serien gav kunden många valmöjligheter där kunden erbjöds 
många olika koncept att välja mellan och på så vis anpassa bilen efter sina behov. De koncepten 
bestod av färdiga paket som skilde sig åt markant, till exempel kunde kunden välja mellan olika 
motorer, karosser etc. De valen kunde kunden göra hos en bilhandlare som hjälpte kunden att 
välja rätt koncept efter kundens behov. Den form av kundanpassade koncept har Volvo sedan 
använt sig av ända fram till 2014, det steget illustreras av S-kurva B i figur F.1 (Volvocars, 
2016). 2015 introducerade sedan Volvo ett nytt sätt att sälja sina bilar på, där kunden numera 
själv kan anpassa sitt val av bil via en online-plattform som Volvo kallar för ”Bygg din Volvo”. 
Detta gör Volvo för att tidigare komma i kontakt med kunden via nätet. Volvo hävdar nämligen 
att ”Den största revolutionen som pågår inom bilindustrin äger inte rum i huvudkontoren hos 
tillverkarna, utan i människors vardagsrum” (se S-kurva C i figur F.1) (Rabe, 2014). 

 
Figur F.1 S-kurva för diffusionen av innovation i bilbranschen 
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Volvo nådde framgång i samband med att de släppte en ny modell kallad XC90. Erbjudandet 
utvecklades då mot att kunderna i en högre grad kunde anpassa hela bilen efter sina specifika 
behov genom att själva skapa en unik bil online. För att lyckas med det har Volvo skapat en ny 
online-plattform genom vilken både kundanpassningen, finansieringen och betalningen sker. 
Utöver det utbildas och informeras kunderna genom plattformen vilket gör det möjligt för dem 
att själva jämföra olika alternativ, både med avseende på prestanda, utseende och pris. 
Sammanfattningsvis är alltså det nya kunderbjudandet centrerat runt den online-plattformen, 
vilket visas genom pil 1 i figur F.2. För att lyckas uppnå en hög grad av kundanpassning har 
Volvo utnyttjat en modulariseringsstretegi baserad på fysiska plattformar som sedan kan byggas 
på och anpassas (se pil 2 i figur F.2). Online-plattformen är tillgänglig både via dator, surfplatta 
och smarta telefoner, vilket gör det möjligt för kunden att använda verktyget när och var som 
helst. Online-plattformen utgör således även en kanal ut till kunderna vilket pil 3 visar i figur 
F.2. Genom plattformen skapas en personlig relation med slutkunden och gör det möjligt för 
kunden att uttrycka sig själv genom att få den helt personanpassad. Den förändringen leder till att 
Volvos relation till slutkunderna blir central istället för den med återförsäljaren, vilket leder till 
ett skifte där Volvo styr om från att vara fokuserad på B2B till att istället bli fokuserad på B2C 
(se pil 4 i figur F.2). 

 
Figur F.2 Affärsmodellsinnovation Volvo 
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Bilaga G – Beskrivning av den övergripande affärsmodellen i 
logistikbranschen 
För att förstå hur affärsmodellerna i logistikbranschen ser ut konstruerades följande övergripande 
affärsmodellkanvas utifrån hur branschen ser ut i dagsläget: 

 
Figur G.1 Generell affärsmodellkanvas över tjänsteföretag inom logistiksektorn 
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tidningar, TV, representation etc. och online i form av sökmotoroptimering, annonsering, 
samarbete med olika typer av bloggare etc. För att nå och attrahera kunderna hanteras 
kundrelationerna genom att erbjuda kundtjänst för både e-handlare och mottagare. Till 
kundtjänsten kan antingen e-handlarna vända sig om något i leveransen av deras produkter gått 
fel eller så kan mottagarna själva ta kontakt med leverantören. Utöver den direkta kundtjänsten 
är även bemötandet av mottagaren mycket viktigt eftersom leverantören ofta agerar det enda 
ansiktet utåt mot mottagarna. Därför är kundbemötandet mycket viktigt både vid den direkta 
leveransen och vid leveransen av tilläggstjänsterna. Vidare erbjuder även de flesta leverantörerna 
någon form av tracking av det fraktade godset, så att mottagaren kan följa paketet online för att 
se var det befinner sig och om det uppstått några problem på vägen. 

Intäcktsströmmar 
De intäktsströmmarna som uppkommer till följd av kunderbjudandet kommer antingen från e-
handlaren eller från slutkunden beroende på vilket erbjudande som gäller. För B2C 
paketdistribution betalar vanligen e-handlaren en avgift per fraktad volymenhet och i vissa fall 
per viktenhet, beroende på vilket leveransalternativ som valts och på vilken typ av gods som 
fraktas. Slutligen betalar e-handlaren för eventuella tilläggstjänster antingen per styck eller per 
tidsenhet beroende på vilken leverantör och vilken tilläggstjänst som valts. 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 
Nyckelresurserna består till stor del av tekniska lösningar för att tillgodose kunderna med olika 
tjänster, framförallt i form av fordon, maskiner, mjukvara, byggnader, GPS och paketautomat. 
De fordon som används varierar allt från cyklar till lastbilar, där fordonet anpassas efter vilken 
form av tjänst kund efterfrågar. Ett exempel på maskiner som används är maskiner som sorterar 
paketen automatisk. Mjukvarulösningar används bland annat för att kunderna ska kunna lägga 
order för leverans online, lösningarna kan även vara i form av tracking-system där mottagarna i 
realtid kan följa var produkten befinner sig. För att möjliggöra tracking-systemet användas olika 
typer av GPS-system för att kunna följa en leverans, men fordonen använder sig också av GPS 
för att hitta till leveransplatserna. Paketautomater är en tekniska lösning som kan skapa en bättre 
tillgänglighet till mottagarna, och genom paketautomaten behöver inte mottagarna anpassa sig 
efter specifika öppettider. En annan viktig nyckelresurs är personal och den kompetens de 
besitter. Personalen skaffar sig olika erfarenheter inom företaget som gör att många problem kan 
lösas direkt men personalen kan även själva se hur de kan förändra saker för att nå ett bättre 
resultat. De viktigaste nyckelaktiviteterna är framförallt leveranser, de leveranserna kan utföras 
på olika sätt för att möta kundernas behov. Under leveransen krävs det även många andra 
aktiviteter för att den ska fungera. Vid leveranserna uppstår det till exempel ett behov av 
kundservice där företaget bemöter kundernas frågor och behov kring leveranserna. För att nå ut 
till nya kunder krävs det att marknadsföring av sina tjänster på ett aktivt sätt. En annan aktivitet 
som skapar utveckling både internt och externt är olika former av utbildning. Slutligen när det 
gäller aktiviteter kring tekniska lösningar är det framförallt utveckling och underhåll av 
datasystemen som är viktigt men även underhåll av maskiner och fordon. 
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Nyckelpartner 
E-handlarna är en av de viktigaste nyckelpartnerskapen då det är de som sköter kontakterna med 
den mottagande kunden. Genom att samarbeta med e-handlarna kan leverantören utveckla olika 
koncept för leveranserna av produkterna för att möta slutkundens behov. Marknadsplatser utgörs 
av olika digitala plattformar där både företag och privatpersoner kan lägga upp produkter till 
försäljning, några exempel på sådana plattformar är Blocket, Tradera och Fyndiq. På de 
marknadsplatserna uppstår oftast ett behov av att leverera det som säljs till sin kund och på så vis 
måste leverantörerna tillhandahålla lösningar till de behoven. Verkstäderna är den partner som 
sköter underhållet av fordonen som används vid frakten av varor. Verkstäder är viktiga att ha ett 
bra samarbete med för att kunna hålla fordonen igång och därmed möjliggöra leveransen sin 
tjänsterna. Mjukvaruutvecklare behövs för att sköta uppdatering och utveckling av de olika 
datorprogram som används, till exempel i form av affärssystem och lagerhållningsprogram. 
Drivmedelsbolag är en partner som behövs för att, precis som med verkstäderna, fordonen ska 
kunna vara igång. Med drivmedelsbolagen kan Bring skapa olika typer av avtal så att de kan 
köpa drivmedel till bra priser. Slutligen kan man samarbeta med bemanningsbolag så att 
produktionen av tjänsterna alltid kan hållas igång, även under de delar på året då det behövs mer 
personal. 

Kostnadsstruktur 
Kostnadsstrukturen består framförallt av personal samt inköp och underhåll av de olika tekniska 
lösningarna, men även av direkta kostnader för marknadsföring. Personalkostnaderna består av 
löner, försäkringar och kompetensutveckling. Kostnaderna för de olika tekniska lösningarna 
utgörs av både inköp och underhåll, det kan tillexempel vara inköp av ett nytt fordon men även 
underhåll av fordonet. Slutligen uppkommer det även olika kostnader för de lokaler som 
utnyttjas. 
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Bilaga H – Resultat från innovationsseminarier 
Utifrån de fem olika minifallstudierna (se bilaga B-F) genomfördes fem stycken 
innovationsseminarium baserat på en teknik presenterad av Osterwalder och Pigneur (2013) (se 
avsnitt 2.1.3). Genom att sedan analysera resultatet från seminarierna genom en metod kallad 
Pattern Matching (se avsnitt 4.4) kunde slutligen mönster mellan de fem olika 
innovationsseminarierna sammanställas. De fem mest återkommande mönstren i materialet är de 
följande: 

1. Gränsöverskridande plattformar 
2. Fokus på att öka tillgängligheten inom e-handeln 
3. Digitalisering av interna processer 
4. Användning av förarlösa system 
5. Upprättande av en ny innovationskultur 

Med gränsöverskridande plattformar avses att tillverka en sammanlänkande digital plattform 
som länkar samman e-handlarna, transportörerna, leverantörerna och kunderna. Det skulle 
praktiskt kunnat genomföras genom att alla aktörer fick skapa en egen profil på plattformen 
genom vilken all kommunikation kunde skötas. Via profilen skulle sedan kunderna kunna spara 
transport och leveranspreferenser baserat på engångsval och tidigare historik, samtidigt som de 
skulle kunna göra förändringar av valen vid behov. Det skulle även kunnat vara möjligt att ha 
någon form av prenumerationstjänst knuten till vissa av aktörerna via profilerna, där de kunde 
betala antingen via prenumerationer eller baserat på användandet av plattformen. Plattformen 
skulle göra det lättare för kunden att få tillgång till flera olika alternativ för att anpassa hela last 
mile delivery genom att sömlöst kunna länka samman olika aktörer på marknaden med varandra. 
Om till exempel en transportör inte vill sköta leveransen till slutkunden skulle transportören 
kunna länkas samman med en leverantör på plattformen som skötte den sista leveransen utan att 
slutkunden behövde tänka på det. På så vis blir det möjligt att uppnå en modularisering som 
skulle kunna förenkla processen för slutkunden, där kunden enbart genom att uppge preferenser 
skulle kunna bli föreslagna den optimala sammansättningen av olika logistikerbjudanden. För 
den typen av anpassning skulle det även vara möjligt att använda sig av dynamiska prissättning 
för att hålla nere priset och styra kunderna till de bästa alternativen. Genom plattformen skulle 
det vara möjligt att genomföra en viss del av anpassningen efterhand som leveransprocessen 
fortskrider genom att möjliggöra standardiserad kommunikation mellan plattformens aktörer. För 
att fungera är det slutligen viktigt att plattformen administreras och leds på ett opartiskt och 
transparent sätt och att arbetsfördelningen sker på ett standardiserat och transparent sätt så att 
ingen aktör aktivt kan förfördelas. 

Med den andra innovationsmöjligheten, fokus på att öka tillgängligheten inom e-handeln, avses 
sedan sedan två olika saker. Till att börja med avses möjligheten till att att göra det lättare för 
kunderna att anpassa leveransprocessen efter de personliga preferenserna genom att kunna 
anpassa mer saker längre tid in i leveransprocessen. Det är dessutom viktigt att kundernas val 
underlättas genom att använda sig av enkla och lättförståeliga lösningar och genom att använda 
kunddata på ett bra och säkert sätt i kommunikationen med kunderna. De parametrarna har 
förmågan att öka betalningsviljan för kunderna och samtidigt öka sannolikheten att kunderna 
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genomför köpet online. Den andra möjligheten avser att göra e-handeln över lag tryggare genom 
att underlätta för kunderna både i betalningen och leveransen. Det kan göras genom att 
samarbeta med olika betrodda betalningsbolag och därigenom tillhandahålla betalningslösningar 
kunderna litar på. Leveransen å andra sidan kan göras säkrare genom att öka transparensen i 
leveransprocessen genom att låta kunderna kunna följa processen genom live-trackning och 
genom att föra en dialog med kunden under processen. Genom dialogen kan sedan både 
kundanpassning och informationsutbyte ske. Den ökade tryggheten i systemet tillsammans med 
de sänkta transaktionskostnaderna för slutkunderna har i sin tur möjligheten att öka den totala 
handeln online. 

Det tredje ofta förekommande mönstret handlar om att digitalisera de interna processerna och 
därigenom sänka kostnaderna och i längden priset mot kunderna. Det kan uppnås genom att 
digitalisera både kundrelationerna och kanalerna för att både underlätta och standardisera 
kontakten med intressenterna. På så vis är det möjligt att optimera och förenkla 
kommunikationerna i alla led genom att skapa transparenta och självkommunicerande system. 
Dessutom är det möjligt att planera verksamheten mot slutkunderna tidigare och att automatiskt 
anpassa leverans och transport. De lägre priserna och kostnaderna har slutligen potentialen att 
göra det möjligt att nå ut till nya marknader och få fler kunder på sikt. 

Det näst sista återkommande mönstret som iakttogs i alla intervjuerna var användning av 
förarlösa system för att effektivisera och snabba på både transporten och leveransen. Det skulle 
kunna uppnås genom nya och optimerade kanaler ut mot kunderna genom nya fordon, så som till 
exempel drönare och leveransrobotar, samt intern effektivisering genom användandet av till 
exempel förarlösa lagerrobotar. Över tid har de standardiseringarna och optimeringarna 
möjlighet att sänka de rörliga kostnaderna i verksamheten men är å andra sidan även förknippade 
med höjda initiala inköpskostnader. Därför är det viktigt att implementeringen sker på ett 
optimalt sätt över tid. 

Det sista mönstret som iakttogs i intervjuerna var upprättandet av en ny innovationskultur genom 
att inkludera kunderna och intressenterna i innoavtionsarbetet. Det sulle kunna uppnås genom 
transparenta samrabeten i hela värdekedjan där alla aktörer har något att vinna på att delta i 
innoavtionsarbetet. Dessutom är det bra att fokusera på att utveckla kombinationer av tjänster 
och produkter i system som samverkar för att maximera kundvärdet för anvädaren. För att kunna 
göra det skulle med fördel en service dominant logik behövas applicera på innovationsarbetet 
som ställer om arbetet från att fokusera på tekniska krav till att istället fokusera på kundbehov. 
Genom den utvecklingen skulle nya och bätter kunderbjudanden utvecklas samtidigt som det 
skulle gå att sänka osäkerheten och riskerna i innovationsarbete.
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