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Nyckelpartners

• Utifrån nyckelaktiviteter och
nyckelresurser, vilka är företagets
vilktigaste externa partners?
(Exempel: bank, försäkring,
leverantör, återförsäljare,
teknikpartner, rådgivare, 
reklambyråer, tillverkare, jurister, 
leverantörer.)

• Vilka partners är affärskritiska
och vilka är utbytbara?

• Vilka är de viktigaste kostnaderna som affärsmodellen kräver?
• Vilka nyckelresurser är dyrast?
• Vilka nyckelaktiviteter är dyrast?
• Hur är kostnaderna fördelade? (Exempel: rörliga, fasta, interna, externa)
• Hur ser kostnaderna ut för kommande tidsperiod?

• Hur genererar företaget intäkter?
• Vad baseras prissättningen på?
• Hur kan företaget få kunden att tidigt betala för produkten/tjänsten?
• Finns det andra intäktsmöjligheter för företaget? (Exempel: produktförsäljning, uthyrning,
timmar, franschise, annonsförsäljning, prenumeration, licensiering, freemium, premium.)

• Vilka är företagets viktigaste
aktiviteter kommande tidsperiod
för att nå bolagets mål?
(Exempel: lansering,
patentansökan, finansieringsrunda,
marknadsföring, produktutveckling,
teamkomplettering, avtal, 
outsourcing, försäljning.)

• Hur ska nyckelaktiviteterna
prioriteras?

Enkelt och fängslande budskap 
om hur företaget genom sitt 
erbjudande skapar värde för 
kunden utifrån nedanstående 
rubriker: 

N (Need - behov) 
• Vilket är det viktiga kund-/
marknadsbehovet som företaget
vill möta?
• På vilket sätt är det ett viktigt
behov för kunden? 

A (Approach - lösning) 
• Med vilken lösning möter
företaget kund-/marknadsbehovet?
Var konkret i vad företaget erbjuder
till marknaden. 

B (Benefits - kundnytta) 
• Vilka är de viktigaste fördelarna
för kunderna med företagets
lösning? Uttryck detta i exempelvis
pengar/tid/bekvämlighet/
förbättrad kvalitet. 

C (Competition - konkurrens) 
• Vilka är konkurrenterna/
alternativa lösningar nu och i
framtiden.
• Varför väljer kunden företagets
lösning framför andras?

• Till vilka kunder riktar sig
företagets värdeerbjudande?

• Bör/kan dessa delas in i segment?
(Exempel: geografi, lönsamhet,
demografi, privatkunder,
företagskunder.)

• Hur viktigt är respektive
kundsegment i förhållande till
exempel antal och omsättning nu
och i framtiden?

• Hur ska kundsegmenten
prioriteras?

• Hur ser trenderna ut i
respektive kundsegment?
(Exempel: köpkraftsförändringar,
omvärldsfaktorer, efterfrågan,
stabilitet.)

• Finns det användare som inte
är betalande, men ändå är viktiga
för företaget? (Exempel: tjänst där
användarantalet är viktigt för att
attrahera betalande kunder.)

• Hur ser relationen/kontakten ut
med respektive kundsegment?

• Vilken typ av relation vill kunden
ha med företaget?

• Vad krävs för att etablera och
underhålla kundrelationerna?
(Exempel: tid, pengar, övriga
resurser.)

• Vilka är företagets viktigaste
resurser för att nå bolagets mål?
(Exempel: teknisk plattform, patent,
anställda, samarbeten, maskiner,
byggnader, fordon, kapital.)

• Vad är bolagets kärnkompetens?

• Vad kan lösas med interna
respektive externa resurser?

• På vilket sätt ska företaget
nå kundsegmenten med sitt
erbjudande? (Exempel: e-handel, 
återförsäljare, distributörer,
franschise, egen säljstyrka, egen
marknadsföring.)

• Behövs det olika kanaler för att nå
kundsegmenten?

• Vilken kanal fungerar bäst för
företaget i förhållande till kostnad/
tid?

• Hur påverkar valet av kanal
företagets kontakt med kunderna?
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