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Sammanfattning  
Föreliggande studie har genomförts på företaget Geodesign Latitud 57 AB och syftar till att presentera 

förslag på hur företagets affärsmodell kan anpassas för att leverera ytterligare kundvärde. Studien 

belyser vikten av att anpassa företagets verksamhet efter kundernas behov och att inte ha 

förutfattade meningar om vad kunderna anser vara värdefullt i företagets erbjudande. För att kunna 

genomföra studien undersöktes begreppen affärsmodell och kundvärde, hur kundvärde kan mätas 

samt hur en affärsmodell kan anpassas efter kunders värdepreferenser. 

Geodesign Latitud 57 AB är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla och sälja temporära 

barriärsystem mot översvämningar. Marknaden för temporära barriärsystem är relativt ung och 

kunderna utgörs framförallt av stater, myndigheter och större elbolag såväl nationellt som 

internationellt. Företaget har varit verksamma i över 20 år men det är först på senare tid som 

översvämningar och höga vattenstånd har fått en mer betydande plats på deras kunders och 

potentiella kunders agenda. Svårigheterna i att få deras produkter sålda har gjort att företaget ser ett 

värde i att undersöka vad kunderna efterfrågar i ett erbjudande kring mobila barriärsystem och hur 

deras affärsmodell kan anpassas för att bättre möta kundernas behov. 

Studien är såväl kvantitativ som kvalitativ och genomförandet av studien har stöttats av tidigare 

vetenskapliga undersökningar som handlat om att kvantifiera kundvärde och anpassa företags 

affärsmodeller. Företagets affärsmodell kartlades genom intervjuer med företagets anställda. 

Kundernas värdepreferenser identifierades genom en Analytisk Hierarkiprocess (AHP) som stöttades 

av kvalitativa intervjufrågor för att på djupet undersöka vad kunderna ser som värdefullt i ett 

erbjudande med temporära barriärsystem. 

I studien presenteras en arbetsmodell som stegvis beskriver hur ett företags affärsmodell kan 

förändras utifrån marknadens kunders värdepreferenser. Arbetsmodellen är noga specificerad och 

beskriver tillvägagångssättet för att identifiera vad kunderna värderar i erbjudandet, kartlägga 

företagets nuvarande affärsmodell, analysera hur väl dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna 

värderar och slutligen generera idéer för hur företaget kan anpassa sin nuvarande affärsmodell för att 

skapa ytterligare kundvärde. Arbetsmodellen är generaliserbar och användbar i andra branscher och 

för företag som vill skapa ytterligare kundvärde. 

Studiens resultat visar att det finns möjliga anpassningar som Geodesign kan genomföra i sin 

affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde. Studiens författare föreslår fyra sätt som Geodesign 

kan anpassa sin nuvarande affärsmodell på:  

1. Förbättra användarvänligheten hos barriärsystemen 

2. Erbjud träningstillfällen i kundens geografiska område och utnyttja nyckelresurser 

3. Framhäv rätt information i marknadsföringskanaler 

4. Inför rutiner för uppföljning av användningen av barriärsystemen 

Genom att anpassa företagets affärsmodell på dessa sätt kommer företaget att få förbättrade 

kundrelationer, kontinuerlig input om vad kunderna på marknaden värderar och ett ökat kundvärde i 

företagets värdeerbjudande.  



 

   
  

Abstract 
This study has been carried out at Geodesign Latitud 57 AB and its purpose is to present possibilities 

of how the company’s business model can be adapted in order to deliver additional customer value. 

The study presents the importance of adapting businesses according to customer needs and not 

having presumptions of what customers’ value in a company’s value offering. In order to conduct the 

study properly, the two concepts of business models and customer value were investigated 

thoroughly, as well as methods of how customer value can be measured and how a company’s 

business model can be adapted according to customers’ value preferences. 

Geodesign Latitud 57 AB is a Swedish company which develops and sells temporary flood barrier 

systems. The market for the company’s products has only just started to develop and the company’s 

primary customers are currently Swedish and international administrative authorities, communes and 

larger electrical power companies. Geodesign have been active on the market for over 20 years but it 

is not until recently that flood fighting has received increased attention. The difficulties of getting their 

products sold has created a need for the company to further understand what customers value when 

they purchase temporary flood barrier systems and how the company’s business model can be 

adapted to better suit customer needs. 

This study has both a qualitative and a quantitative approach. The authors of the study have taken 

into account previously conducted studies regarding the identification of customer value preferences 

and adaptation of business models. Geodesign’s business model was mapped by interviewing the 

company’s employees. The customers’ value preferences were identified by using an analytical 

hierarchy process (AHP), supported by qualitative questions in order to fully understand what 

customers value in a temporary barrier system offering. 

The study presents a model for business model adaptation according to customer value preferences, 

Step by step, the model specifies how to understand what customers value in a company’s offering, 

how to map the company’s current business model, how to analyse how the current business model 

is suitable for delivering the customers’ needs, and finally how to generate ideas of how the company 

can adapt its current business model in order to create additional customer value. The model for 

business model adaptation is generalizable and useful for other companies that wish to create 

additional customer value. 

The study resulted in a number of ways in which Geodesign can adapt their current business model in 

order to create additional customer value. The authors of the study suggest four ways in which 

Geodesign can adapt its current business model: 

1. Improve the usability of the temporary barrier systems  

2. Offer training and education on site in the customers’ geographical areas and make use of 

the company’s key resources.  

3. Emphasize valuable information in marketing channels.  

4. Introduce routines for continuous evaluation after the temporary barrier systems have been 

used during floods. 

By adapting the company’s business model in these ways, the company will improve relations to their 

customers and users, receive continuous input regarding what the customers and users value, and 

create additional value through their value offerings. 

  



 

   
  

Förord 
Föreliggande studie har utförts som ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen Industriell 

ekonomi vid Linköpings Universitet inom masterinriktningarna Strategi och Styrning samt Logistik. 

Studiens syfte var att presentera hur Geodesign Latitud 57 ABs affärsmodell kunde anpassas utifrån 

kundernas värdepreferenser för att leverera ytterligare kundvärde. 

Som en följd av vårt gedigna intresse för såväl affärsmodeller som kundvärde genomfördes en 

djupdykning inom det område som kom att kallas kundvärdesdriven affärsmodellsinnovation. Efter 

ett möte med Geodesigns VD Sten-Magnus Kullberg, som arrangerades av Xamera AB, blev det tydligt 

att den verksamhet som företaget bedriver var något utöver det vanliga vilket gjorde det ytterst 

spännande att genomföra examensarbetet där. 

Vi vill tacka alla som gjorde studien möjlig att genomföra. Inledningsvis riktas ett tack till Xamera AB 

som arrangerade mötet med fallföretaget. Vidare riktas ett tack till de respondenter som med 

entusiasm medverkade vid kundvärdesbedömningen i studien, samt anställda på Geodesign; Samuel 

Kullberg och Britt Warg som ställde upp på diverse intervjuer. Ett extra stort tack måste ges till Sten-

Magnus Kullberg som oavbrutet var tillgänglig och behjälplig i vår svävande resa mot att uppfylla 

studiens syfte. 

Vi vill även tacka vår examinator Jakob Rehme som initialt gav givande vägledning vid studiens 

problemformulering, samt våra opponenter Beatrice Lundgren och Johan Norrsell som har granskat 

och kommit med förbättringsförslag på vår rapport. Med nöje måste det även riktas ett tack till 

restaurang Husman i Mjärdevi för deras fantastiska wok som har hjälpt oss att kriga vidare även i 

dyster dager. Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Håkan Aronsson, som vid behov 

har bistått med tydliga direktiv men i annat fall låtit vår kompetens flöda fritt. 

Linköping, juni 2016 

 

  

 

 

Mathias Fogelberg   Mathias Gesar 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, studiens syfte och studiens direktiv. Kapitlet 

fortsätter med en presentation av studiens arbetsmodell och avslutas med en beskrivning av 

fallföretaget Geodesign. 

1.1. Bakgrund 
Utvecklingen som har skett i den globala världsekonomin har förändrat det traditionella förhållandet 

mellan köpare och säljare (Teece, 2010). Det traditionella affärskonceptet att enbart ta fram produkter 

och sedan sälja dem på befintliga marknader är idag inte tillräckligt för att företag ska vara 

konkurrenskraftiga (Gobble, 2014). Nya teknologier för kommunikation och IT tillsammans med 

minskade barriärer för internationell handel har lett till att fler konkurrenter erbjuder liknande varor 

och tjänster på samma marknader (Teece, 2010). Kunderna har fått fler valmöjligheter och ställer 

högre krav (Woodruff & Gardial, 1996) och företagen måste konkurrera ännu mer intensivt för att 

vinna affärer samtidigt som kundbehoven behöver skräddarsys på olika sätt. (Gobble, 2014; Teece, 

2010) Företag behöver bli mer kundfokuserade och genom kunddriven utveckling kan företagen 

anpassa sina erbjudanden efter vad kunderna värdesätter (Gobble, 2014; Teece, 2010). 

Geodesign Latitud 57 AB, hädanefter Geodesign, är ett av de företag som först utvecklade och sålde 

mobila, temporära skydd mot översvämningar. Uppmärksamheten kring översvämningsskydd har 

under de senaste årtiondena ökat och idag råder det en större medvetenhet om produkternas 

existens. Den ökade efterfrågan och den ekonomiska potentialen i produkterna har gjort att det idag 

finns ett flertal aktörer på marknaden, med olika lösningar och varierande produktkvalitet. (Kullberg, 

2016) 

Geodesigns affärsmodell går i korthet ut på att utveckla, marknadsföra och sälja företagets 

barriärsystem, en affärsmodell som är representativ för alla aktörer på marknaden. För att 

differentiera sig från konkurrenter och bli mer attraktiva på marknaden funderar de idag på 

möjligheter att förändra affärsmodellen och att utveckla dagens erbjudande med ytterligare tjänster 

som kan vara värdefulla för kunder. Företagets erbjudande har ett högre pris än konkurrenternas, 

men har också betydligt högre kvalitet och Geodesign vinner eller förlorar upphandlingar beroende 

på hur den aktuella köparen värderar pris gentemot upplevd kvalitet. (Kullberg, 2016) 

För att kunna besluta vilka anpassningar företaget kan göra i sin affärsmodell och vilka aspekter 

kunderna skulle värdera i ett utökat erbjudande behöver företaget genomföra en 

marknadsundersökning för att utifrån ett kundperspektiv förstå behov, vad som värdesätts och 

eventuella brister i dagens barriärsystemserbjudande. Först när det har identifierats vilka aspekter 

som skapar kundvärde kan företaget identifiera passande sätt att anpassa sin nuvarande affärsmodell 

för att skapa ytterligare kundvärde. 

1.2. Syfte 
Presentera förslag på hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa ytterligare 

kundvärde. 
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1.3. Direktiv 
Efter dialoger med Geodesign fastslogs ett direktiv för studien: 

Geodesign är intresserade av att genomföra en utförlig marknadsundersökning för att ta reda på vad 

kunder på marknaden verkligen värderar. Studien ska därför inkludera en marknadsundersökning som 

undersöker vad kunder värderar i ett barriärserbjudande. 

1.4. Studiens arbetsmodell 
För att besvara studiens syfte delades studien in i flera delmoment. För att inte riskera att studien blev 

för bred och behandlade för mycket data var det viktigt att tidigt skapa och avgränsa studiens 

fokusområden (Bryman & Bell, 2003) och med utgångspunkt i studiens syfte begränsades studien till 

följande fokusområden: 

1. För att kunna skapa ytterligare kundvärde krävs det en förståelse för vad kunderna faktiskt 

värderar. 

2. En grundläggande förutsättning för att kunna ge förslag på hur Geodesign kan anpassa sin 

nuvarande affärsmodell är att den nuvarande affärsmodellen kartläggs.  

3. När det finns en förståelse för vad kunderna värderar och när den nuvarande affärsmodellen 

har kartlagts kan det analyseras hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar. 

4. Slutligen kan studiens syfte besvaras genom att presentera förslag på hur Geodesign kan 

anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde. 

Utifrån punkterna ovan utformades studiens arbetsmodell som presenteras i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Studiens arbetsmodell. Källa: egen. 

Arbetsmodellen ligger till grund för hela studiens genomförande och återkopplas till under senare 

delar av rapporten. 
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1.5. Företagsbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras en övergripande bild av Geodesigns verksamhet och organisation. Först 

presenteras företagets historia och hur företaget har utvecklats över tiden följt av en beskrivning av 

nuläget. 

Historia 
Geodesign grundades i Linköping 1992 av Sten-Magnus Kullberg. Idén med företaget var att ta fram 

robusta, temporära system som kunde skydda mot översvämningar. De första temporära barriärerna 

mot översvämningar som framträdde på marknaden var konstruktioner i form av plasttuber. 

Geodesign bildades när företagets grundare ville förbättra produkten och konstruera system som 

klarar högre vattennivåer än de som fanns på marknaden.(Kullberg, 2016) 

Utvecklingen av de nya, robusta barriärsystemen påbörjades och 1996 presenterade Geodesign de 

nya produkterna på olika mässor. De upptäckte då att det fanns ett tydligt intresse och behov av 

produkterna. Till en början bestod systemet av ett stålstativ som det placerades lastpallar på. 

Lastpallarna täcktes sedan med plastkappor som tätade systemet genom det naturliga vattentryck 

som pressas mot barriärerna vid höga vattennivåer. Det första tillfället då det nya systemet användes 

var i Åsele och Skellefteå år 1998 vilket visade att produkten var tillförlitlig och effektiv. Därefter fick 

systemet visa sin funktionalitet i Köln år 1999 och i Arvika år 2000. Efter det tillkom ett flertal 

konkurrenter på marknaden då fler insåg potentialen i produkterna. Efter översvämningarna i Arvika 

bjöd Sten-Magnus över personer från Environmental Agency i England och andra organisationer från 

Tyskland för att kolla på systemen vilket blev startskottet för Geodesigns försäljning till 

England.(Kullberg, 2016) 

Det första barriärsystemet begränsades dock på grund av att det krävdes ett stort antal lastpallar vilket 

gjorde att Geodesign beslutade att utveckla en ny ram bestående av aluminium och stål. I början av 

2004 fick den nya produkten sättas på prov vid en kraftig översvämning i Ironbridge i England (se Figur 

2), där vattennivån steg till 1.4 meter, vilket gjorde att Geodesigns produkter var det enda alternativet 

på marknaden som klarade det höga vattenståndet. Återigen visades den höga kvaliteten hos 

företagets system. Hos köpare på marknaden rådde dock en bred okunskap om kvalitetspreferenser 

för barriärsystemen vilket gjorde att de många gånger valde alternativen med lägst pris. Detta ledde 

till att undermåliga konstruktioner såldes. När dessa fallerade minskade tron på temporära 

översvämningsbarriärer under en tid.(Kullberg, 2016)  

 

Figur 2: Ironbridge, England, 2004. Geodesigns produkter sätts på prov och skyddar det drabbade området från förstörelse. 
Källa: Hydro Response Ltd (2006). 
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Även om barriärsystemen utgör ett väl fungerande skydd vid översvämningar såg Sten-Magnus tidigt 

att kapaciteten på pumparna som användes var bristande. Därför utvecklade Geodesign 2011 egna 

kraftfulla pumpar som klarar av de förhållanden som råder vid en översvämning och som har kapacitet 

att pumpa bort den mängden vatten som krävs.(Kullberg, 2016) 

Nuläge 
Kunderna vill ha stabila system med hög kvalitet men samtidigt är kostnaden en stor faktor, framförallt 

inom den offentliga sektorn. Det råder nu en större medvetenhet bland offentliga sektorer kring 

riskerna med översvämningar. För att systemen ska vara effektiva under översvämningar krävs det 

ofta tillgång till flera kilometer utrustning, vilket blir dyrt, och samtidigt är översvämningar ofta inget 

som sker kontinuerligt utan med många års mellanrum vilket gör att investeringar i den här typen av 

utrustning nedprioriteras. Ofta vinns upphandlingar av aktörer vars produkter är billigare men som 

inte uppfyller kraven vid översvämningar.(Kullberg, 2016) 

Ett stort problem i sammanhanget är att många kunder inte har en organisation som kan hantera 

utrustningen. Att lyckas med översvämningsbekämpning kräver ett proaktivt arbete som säkerställer 

att utrustningen snabbt kan komma på plats vid en översvämning och att det finns individer som vet 

hur utrustningen fungerar. Det har hänt att stater och kommuner har haft tillgång till utrustning men 

vid översvämningar har utrustningen inte nått ut till de drabbade områdena på grund av bristande 

kunskap kring hanteringen och organiseringen. Trots att många offentliga sektorer inser behovet av 

temporära barriärsystem uteblir ofta investeringar och samtidigt, i de fall då produkten har sålts, 

brister det i hanteringen vilket gör att produkten i verkligheten inte uppfyller sitt syfte och skapar 

värde för kunden.(Kullberg, 2016) 

Företagets produkter 
Geodesign utvecklar och säljer idag högkvalitativa temporära barriärsystem i aluminium och stål mot 

översvämningar samt egenutvecklade högkapacitetspumpar. Produktionen outsourcas till ett fåtal 

återkommande leverantörer. Företaget erbjuder fyra produktalternativ av barriärer som klarar av 

höjder mellan 1-1.8 meter, något som de idag är ensamma aktörer om på marknaden. De nyligen 

framtagna och egenutvecklade pumparna finns i två produktalternativ. De är specifikt utvecklade för 

att klara att pumpa stora mängder vatten vid en översvämning. I Figur 3 nedan visas några av 

Geodesigns produkter. 

 

Figur 3: Ett urval av Geodesigns produkter (pumpar och temporära barriärsystem). Källa: GeodesignBarriers (2016) 
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Organisation 
Geodesign har sitt huvudkontor i Linköping där VD och ägare Sten-Magnus Kullberg arbetar ensam. 

Huvudmarknaderna är idag Sverige och England, men försäljning sker även till andra marknader såsom 

Tyskland, Tjeckien, Australien, USA, och Thailand, där de främsta kundsegmenten utgörs av privata 

elbolag och offentliga sektorer. De har vidare kontor i Stockholm, ett stödkontor i Warwick (England), 

och ett mindre kontor i USA. På den engelska marknaden arbetar Geodesign med agenter som utför 

marknadsföring och direktförsäljning. De har även agenter i bland annat Tyskland och Australien. 

Försäljningen sker i huvudsak genom dessa agenter och företaget har endast två anställda utöver Sten-

Magnus själv. Företagets omsättning varierar kraftigt beroende på att företaget endast deltar i ett 

fåtal stora affärer per år. Omsättningen uppgick till omkring 22 miljoner 2014. Figur 4 nedan visar 

Geodesigns omsättning och vinstmarginal (EBITDA) för åren 2005-2014. 

 

Figur 4: Historisk överblick av Geodesigns omsättning och EBITDA-marginal 2005-2014. Källa: Retriever AB (2016) 
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2.  Övergripande Metod 
Detta avsnitt beskriver övergripande studiens genomförande och varför studien har delats in i en 

litteraturstudie och en fallstudie. I kapitlet presenteras även studiens ansats och hur studiens författare 

har förhållit sig för att skapa hög trovärdighet under studiens gång. 

2.1. Studiens genomförande 
För att förenkla och strukturera upp arbetet under studiens gång delades den upp i två delar; 

litteraturstudie och fallstudie, enligt Figur 5 nedan. Studiernas följd representerar både det praktiska 

genomförandet av studien och motsvarar också rapportens disposition. 

 

Figur 5: Studiens uppdelning. Figuren visar övergripande vilka områden som behandlades i respektive del av studien.  
Källa: egen 

Litteraturstudie 
I litteraturstudien var målsättningen att hitta litteratur som var användbar för att uppnå studiens syfte 

och som kunde beskriva hur områdena i studiens arbetsmodell explicit skulle genomföras. I denna fas 

genomfördes en litteratursökning som resulterade i studiens referensram som presenteras i kapitel 5. 

Referensram. Referensramen användes sedan som grund för att specificera genomförandet i 

respektive del av studiens arbetsmodell.  

Fallstudie 
I fallstudien genomfördes sedan den insamling och analys av data inom områdena i studiens 

arbetsmodell som behövdes för att besvara studiens syfte. Empirisk data samlades in genom 

frågeformulär och intervjuer från fallföretaget Geodesign, deras kunder på den brittiska marknaden 

och användare av temporära barriärsystem på den svenska marknaden. 

2.2. Val av ansats 
Författarna av föreliggande examensarbete hade inom ramen för examensarbetets ämne sedan 

tidigare befintlig kunskap vilken ämnade till att mynna ut i vägledning och åtgärdsförslag för 

fallföretaget. Den typen av studie är enligt Björklund och Paulsson (2012) en normativ studie. I en 

normativ studie har utredarna tidigare kunskap inom området och målet att ge förslag på 

Litteraturstudie

•Uppgiftsprecisering för Litteraturstudie

•Metod för Litteraturstudie
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förbättringsåtgärder (Ibid). Inför studien hade författarna kunskap kring begreppen affärsmodell och 

kundvärde, men för att kunna uppnå arbetets syfte fanns behov av att undersöka och definiera 

begreppen närmare. Studien var till viss del av undersökande karaktär, eftersom kundernas 

värdepreferenser undersöktes för första gången, och studien kan därför även klassas som explorativ 

(Björklund & Paulsson, 2012). 

Studien utgick från en teoretisk grund, där den insamlade informationen verifierades och formade det 

sätt som den empiriska datainsamlingen och analysen utfördes på, vilket enligt Björklund och Paulsson 

(2012) är en deduktiv ansats. 

Vidare tillämpades i studien vad Lekvall och Wahlbin (2001) menar är en tvärsnittsansats. Vid en 

tvärsnittsansats studeras ett tvärsnitt av marknaden vid en viss tidpunkt med syfte att jämföra data 

och dra slutsatser (Lekvall & Wahlbin, 2001). I den här studien samlades data in kring värdepreferenser 

från ett urval av marknadens kunder, vilket sammanställdes och jämfördes för att användas som 

underlag till att anpassa Geodesigns affärsmodell. Lekvall och Wahlbin (2001) skiljer på två typer av 

tvärsnittsansats: surveyansats och experimentell ansats. I studien användes en surveyansats vilket 

enligt Lekvall och Wahlbin (2001) innebär att verkligheten passivt observeras och registreras som den 

är utan att författarna aktivt tar del och söker påverka den. 

Studien var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Den kvalitativa delen utgjordes av intervjuer 

och observationer (Björklund & Paulsson, 2012) som främst genomfördes med olika 

nyckelintressenter såsom Geodesigns anställda samt befintliga kunder och användare av 

barriärsystem. Kundundersökningen som genomfördes för att mäta kundvärde baserades på en 

analytisk hierarkiprocess (AHP) och gav därmed kvantitativ data. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) har 

tvärsnittsansatser traditionellt sätt fokuserat på kvantitativa metoder men har på senare tid även 

inkluderat kvalitativa metoder. 

2.3. Att uppnå trovärdighet i studien 
Trovärdigheten i en studie byggs upp av de tre dimensionerna reliabilitet, validitet och objektivitet 

(Björklund & Paulsson, 2013; Lekvall & Wahlbin, 2001). Nedan presenteras hur författarna i 

föreliggande studie förhållit sig under litteraturstudien och fallstudien för att studiens resultat ska 

anses vara trovärdigt utifrån de tre dimensionerna. 

Reliabilitet 
Enligt Yin (2006) innebär reliabilitet att beskrivningen av studien ska vara så noga utförd att den kan 

återupprepas. En hög reliabilitet byggs upp av tydlig dokumentation som möjliggör ett återskapande 

av studien. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att det krävs återkommande likhet i det resultat som 

fås av en mätmetod för att reliabiliteten ska vara hög. 

Reliabilitet i Litteraturstudien 
Insamlingen av teori kring affärsmodeller tog sin startpunkt i artiklar från kursen TEAE10 Avancerad 

Strategiutveckling vid Linköpings universitet. En målsättning med litteraturstudien var att hitta 

litteratur som var aktuell och skriven av författare som är centrala inom respektive ämne. Referat från 

dessa artiklar användes som vägledning för att hitta centrala författare. För att finna information kring 

kundvärde genomfördes parallellt sökningar i Linköpings Universitets sökmotor UniSearch, samtidigt 

som examensarbeten inom närliggande områden gav information kring relevanta författare och 

artiklar. Med det som bas kunde studiens författare koppla samman olika teorier från tidigare studier 

med empiriska data vilket tydliggjorde beviskedjan och det är enligt Yin (2006) en princip för att uppnå 

hög reliabilitet. 
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Reliabilitet i Fallstudien 
Fallstudiens genomförande grundade sig i studiens arbetsmodell och de teorier som togs fram i 

referensramen. Metodik som inkluderades i studiens arbetsmodell byggde på metoder som använts i 

tidigare framgångsrika studier som genomförts av välkända författare inom respektive område för 

affärsmodellsinnovation och mätning av kundvärde. Reliabiliteten för studiens resultat ökar genom 

att metoder som har visat sig framgångsrika i tidigare studier har använts. 

Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver olika källor till fel som kan uppkomma då respondenter 

intervjuas. Exempelvis kan det uppstå skiljaktigheter i svar beroende på när på dygnet en intervju 

genomförs eller beroende på olika personliga egenskaper hos respondenterna. Varje respondent fick 

själv välja en tidpunkt för intervjun för att säkerställa att tidsbrist och stress inte inverkade på 

resultatet och studiens reliabilitet. 

Lekvall och Wahlbin (2001) menar vidare att reliabiliteten kan påverkas om de respondenter som 

intervjuas inte är insatta i det aktuella ämnet. För att säkerställa detta ställdes olika kontrollfrågor när 

urvalet bestämdes. Dessa innefattade om respondenten hade erfarenhet av översvämningar och att 

respondenten hanterat eller varit i kontakt med temporära barriärsystem. Kontrollfrågor är ett sätt 

att öka en studies reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2012). 

Ett annat sätt att öka reliabiliteten är enligt Björklund och Paulsson (2012) att använda sig av 

triangulering. Under empiriinsamlingen i fallstudien stöttades den kvantitativa datainsamlingen med 

kvalitativa frågeställningar för att beskriva respondenternas viktningar. 

Studiens författare genomförde 9 intervjuer vardera. Reliabiliteten kan påverkas om de som intervjuar 

ställer frågor på olika sätt (Björklund & Paulsson, 2012). För att säkerställa hög reliabilitet var studiens 

författare noga med att på förhand öva och diskutera hur olika frågor skulle ställas och även säkerställa 

att båda hade samma syn på såväl de kvalitativa frågeställningarna som de ingående elementen i den 

kvantitativa enkäten. 

Det genomfördes inget stabilitetstest (Bryman & Bell, 2003) för att säkerställa att mätningarna gav 

liten variation om de utfördes igen. Anledningen till detta var primärt tidsmässiga begränsningar, både 

för studiens författare och respondenterna. Det är möjligt att respondenternas svar och värderingar 

skulle skilja sig åt något om de skulle genomföra intervjun på nytt, men eftersom bedömningarna som 

genomfördes i den kvantitativa delen av datainsamlingen är baserade på personliga preferenser som 

respondenten har i dagsläget skulle troligtvis inte värderingen av dimensioner skilja sig särskilt mycket. 

Värderingarna skulle kunna skilja sig över tiden om respondenten exempelvis deltar i en ny 

översvämning som förändrar respondentens syn på vad som är viktigast i ett barriärserbjudande, men 

eftersom studien syftade till att undersöka nuläget var det också respondentens uppfattning om vad 

som var viktigt idag som var relevant. 

Validitet 
Validiteten i en studie anger i vilken omfattning som mätningarna verkligen mäter det som avses 

(Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Det är svårt att avgöra 

hur hög validiteten i en studie är, men att det alltid är viktigt att medvetet anpassa metoderna som 

används för att få en så hög validitet som möjligt (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Validitet i Litteraturstudien 
I litteraturstudien eftersträvades en hög validitet genom att säkerställa att central och aktuell 

litteratur användes för att beskriva de teoretiska områden som inkluderades i studiens referensram. 

En målsättning var att använda centrala källor, vilket innebar att studiens referensram baserades på 
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teori som både har refererats till av många andra författare och som har framhävts på andra sätt inom 

det specifika teoretiska området. Till stor del började litteratursökningen i artiklar som beskriver 

genomförandet av studier som är liknande de olika delarna i denna. Lyckligtvis visade det sig att 

studier som liknade en eller flera delar av studiens arbetsmodell tidigare hade genomförts. Metodik 

och information från de tidigare genomförda studierna var användbar och skapade en säkerhet i att 

metodvalet för denna studie gav rätt sorts mätningar och att rätt sorts data samlades in för att uppfylla 

studiens syfte. 

Validitet i Fallstudien 
I fallstudien var det viktigt att rätt värdedimensioner användes i utformningen av studiens enkät. Utan 

en vältäckande och rätt utformad enkät (med rimliga värdedimensioner) skulle inte data som 

samlades in under intervjuerna ha hög validitet och inte heller vara användbar. Därför genomfördes 

övervägningar, omarbetningar och samtal med anställda på Geodesign och deras kunder för att 

säkerställa att värdedimensionerna som inkluderades i datainsamlingen var passande för studien. 

Även de kvalitativa intervjufrågorna granskades och studiens författare genomförde en testintervju 

för att säkerställa att respondenterna skulle uppfatta frågorna på rätt sätt och svara korrekt enligt den 

intervjuprocess som genomfördes. 

Som nämnts ovan säkerställdes det på förhand att de respondenter som deltog i intervjuer hade 

kunskap om temporära barriärsystem, vilket säkerställde att den information som samlades in under 

intervjuerna också var baserade på respondenternas verkliga erfarenheter och personliga 

uppfattningar. Det kan därför konstateras att ett representativt urval användes i studien. 

Objektivitet 
Hög objektivitet är att säkerställa att författarnas egna värderingar inte påverkar studien (Björklund & 

Paulsson, 2012). 

Objektivitet i Litteraturstudien 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) är det viktigt att den teori som inhämtas inte vrids eller 

presenteras på ett nyanserat sätt som tar bort argument och fakta som inte passar studiens 

målsättning. Författarna sökte alltid förhålla sig objektivt under studiens genomförande, och 

referensramen beskriver därför dels flera teorier och modeller inom samma område, dels återger dess 

fördelar och nackdelar. Det var sedan utifrån referensramen som studiens specificerade arbetsmodell 

togs fram och enligt Björklund och Paulsson (2012) ökar objektiviteten om de val som görs i studien 

motiveras, vilket ger läsaren en chans att själv avgöra graden av objektivitet. 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) hjälper ofta välmotiverade direktiv, avgränsningar och en 

strukturerad arbetsgång att skapa objektivitet i studier. Denna studie genomfördes strukturerat med 

utgångspunkt i studiens arbetsmodell och uppgiftspreciseringen för litteraturstudien utformades 

utifrån denna. Den strukturerade uppgiftspreciseringen för framtagningen av studiens referensram 

underlättade för studiens författare att på ett objektivt sätt hitta källor som var relevanta för studiens 

olika teoriområden. 

Objektivitet i Fallstudien 
Data som samlades in genom intervjuer beskriver i de allra flesta fall respondentens subjektiva 

bedömningar och målsättningen med datainsamlingen var också att förstå hur användarna själva 

värderar ett barriärserbjudande. Intervjuer kan medföra en lägre objektivitet på grund av att 

respondenten kan påverkas av den som intervjuar (Björklund & Paulsson, 2012), men en fördel i denna 

studie var att författarna är studenter på Linköpings Universitet och därför inte har någon personlig 
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koppling till fallföretaget Geodesign. Samtliga respondenter garanterades även anonymitet, vilket 

troligtvis ökade respondentens vilja att beskriva deras egna uppfattningar i helhet. 

I utformningen av studiens enkät och valet av de värdedimensioner som ingick i denna, användes 

författarnas och Geodesigns subjektiva bedömning för att avgöra vilka som var passande att inkludera. 

Saaty (1980) menar dock att delad subjektivitet vid tolkningar av information är vad som kallas 

objektivitet. Hierarkin som formades var således objektiv, eftersom den relaterade till författarnas och 

fallföretagets sammanställda erfarenheter och bedömning.



   
 

 

 
 
 
Litteraturstudie 
Litteraturstudien ämnar skapa förståelse för hur delarna i studiens arbetsmodell explicit ska 

genomföras. Delarna i studiens arbetsmodell är: 

 Identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande 

 Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell 

 Anpassa affärsmodellen utifrån kunders värderingar 

Litteraturstudien resulterade i studiens referensram. Teorin som presenteras i referensramen 

innefattar definitioner av begrepp som är kopplade till områdena kundvärde och affärsmodell, samt 

metoder som kan användas för kundvärdesberäkning och affärsmodellsinnovation. 

Litteraturstudien inleds med en uppgiftsprecisering som innehåller de frågeställningar som ligger till 

grund för innehållet i referensramen. Därefter presenteras metoden för insamling av data under 

litteraturstudien. Litteraturstudien avslutas med en presentation av studiens referensram och hur 

teorin i referensramen användes för att specificera vad som behövde genomföras i respektive område 

av studiens arbetsmodell.  
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3. Uppgiftsprecisering för litteraturstudien 
I detta kapitel beskrivs de frågeställningar för respektive del av studiens arbetsmodell som har använts 

som stöd för att hitta användbar litteratur. 

Litteraturstudien ämnar skapa förståelse för hur områdena i studiens arbetsmodell explicit ska 

genomföras. För att kunna avgränsa sökningen av information i böcker och artiklar skapades specifika 

frågeställningar utifrån områdena i studiens arbetsmodell: 

 Identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande 

 Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell 

 Anpassa affärsmodellen utifrån kunders värderingar 

Nedan följer en beskrivning av de underfrågor som använts som stöd under litteratursökningen för 

respektive del av studiens arbetsmodell. 

3.1. Identifiera vad kunderna värderar 
För att kunna skapa ytterligare kundvärde krävdes det en förståelse för vad kunderna värderar. Det 

första steget i att kunna beskriva vad företagets kunder värderade var att ta reda på hur kundvärde 

definieras och vad det innebär. 

 Vad är kundvärde?  

För att kunna genomföra en utförlig kundundersökning med hög validitet och för att resultatet skulle 

bli användbart behövdes information om metodik för hur kundvärde och kundbehov kunde 

identifieras och bedömas. 

 Vilka metoder finns det för att identifiera kundvärde och kundbehov? 

3.2. Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell 
En grundläggande förutsättning för att kunna ge förslag på hur Geodesign kunde anpassa sin 

nuvarande affärsmodell var att kartlägga den nuvarande affärsmodellen. Ett första steg för att kunna 

kartlägga företagets nuvarande affärsmodell var att förstå vad en affärsmodell är. 

 Vad är en affärsmodell? 

Eftersom företagets affärsmodell skulle kartläggas behövdes det även kunskap om vilka områden i ett 

företags affärsverksamhet som affärsmodellen beskriver. 

 Vilka element består affärsmodellen av? 

3.3. Anpassa affärsmodellen 
Efter att ha identifierat vad kunderna ansåg vara värdeskapande och när företagets affärsmodell hade 

kartlagts var syftet att hitta sätt som företagets affärsmodell kunde anpassas på för att leverera 

ytterligare kundvärde. Det var därför relevant att få en inblick i hur processer har sett ut vid tidigare 

förändringar eller utvecklingar av affärsmodeller. Det var relevant dels för ett effektivt genomförande, 

men också för att kunna undvika eventuella fallgropar och problem som är kopplade till anpassningen 

av affärsmodellen. En relevant frågeställning var därför: 

 Vilka processer finns det för förändring/utveckling av affärsmodeller? 
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4. Metod för litteraturstudien 
I detta avsnitt presenteras metod och metodkritik för framtagningen av studiens referensram. 

4.1. Framtagning av referensram 
För litteratursökning i databaser online behöver författare arbeta fram nyckelord som kan användas i 

sökningen för att identifiera passande referensmaterial (Bryman & Bell, 2003). Framtagningen av 

studiens referensram kunde genomföras med utgångspunkt i studiens arbetsmodell och de områden 

och frågeställningar som presenterades i uppgiftspreciseringen för litteraturstudien. Uppdelningen i 

områden och specifika frågeställningar gjorde att sökprocessen för litteratur blev strukturerad. 

Huvudsakligen användes Linköpings Universitetsbiblioteks sökmotor UniSearch för att genomsöka 

journaldatabaser och bibliotekslitteratur. I de fåtal fall då andrahandsrefererade artiklar inte hittades 

i UniSearch användes Google Scholar för att hitta den sökta källan. Referensramen baseras främst på 

artiklar och böcker. 

Insamlingen av teori kring affärsmodeller tog sin startpunkt i artiklar från kursen TEAE10 Avancerad 

Strategiutveckling vid Linköpings universitet. Referat från dessa artiklar användes som vägledning för 

att hitta centrala författare och artiklar. Affärsmodellen är ett nytt begrepp och två artiklar som blev 

centrala i litteraturstudien var Zott, Amit och Massa (2010) och Osterwalder, Pigneur och Tucci (2005) 

som med fem års mellanrum sammanfattade den aktuella och relevanta litteraturen inom 

affärsmodeller och försöker unifiera begreppets betydelse. Dessa båda artiklar gav en grund för 

förståelsen av konceptet affärsmodell och de presenterade de mest centrala författarna inom 

området. 

Som presenteras senare i referensramen skiljer sig definitionen av begreppet affärsmodell åt mellan 

olika författare (Frankenberger et al., 2013; Linder & Cantrell, 2000; Zott, Amit & Massa, 2010). 

Detsamma gäller även för kundvärde (Woodruff, 1997). För att säkerställa att relevant litteratur 

inkluderades i studien följde litteraturstudien två generella riktlinjer: 

 Använd litteratur som skrivits av centrala (ofta refererade) författare inom ämnet och 

litteratur som dessa i sin tur har refererat till. 

 Eftersom begreppet affärsmodell är relativt nytt och ständigt utvecklas, försök att använda 

litteratur som är så ny som möjligt gällande konceptet affärsmodell. 

Kundvärde är ett väldigt centralt begrepp i affärsmodellslitteraturen och litteratur gällande 

kvantifiering av kundvärde kunde till stor del hittas genom referat i artiklar om affärsmodeller. Tidigare 

examensarbeten inom närliggande områden gav vidare vägledning till relevanta författare och artiklar 

gällande kundvärde. För kompletterande och ytterligare litteratur genomfördes även artikelsökningar. 

Exempel på sökord som användes var Customer Value Definition, Customer Value Proposition, Value 

Creation, Measure/Quantify/Estimate Customer Value, Value Capture och Value Appropriation. 

Under litteratursökningen om affärsmodeller, som är det andra området i litteraturstudien, användes 

bland annat sökord som Business Model Definition, Business Model Innovation, Business Model 

Change, Business Model Evaluation, Business Model Canvas, Business Model Customer, Business 

Model Components och Business Model Concept. 
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Under litteratursökningen hittades tre olika modeller som explicit utrycker vad en affärsmodell är och 

vilka element som bygger upp den: 

 Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 Business Model Components (Frankenberger et al., 2013) 

 Business Model Elements (Mason & Spring, 2011) 

Business Model Canvas som utvecklades av Osterwalder och Pigneur (2010) har använts i tidigare 

studier för att kartlägga företags affärsmodeller (se t.ex. Meertens et al. (2012), Toro-Jarrín, Ponce-

Jaramillo och Güemes-Castorena (2016) och Zolnowski, Weiß och Böhmann (2014)) och verktyget har 

enligt Chesbrough (2010) fått medhåll från andra författare. Tidigare studier har också visat att Canvas 

är ett användbart verktyg för affärsmodellsinnovation (Eppler, Hoffmann & Bresciani, 2011). Canvas 

beskriver affärsmodellens element i en mer detaljerad uppdelning än de övriga modelleringarna. Den 

har även explicit formulerade frågeställningar kopplade till varje block, vilket till viss del underlättar 

kartläggningen av ett företags affärsmodell. Canvas ansågs därmed kunna ge den tydligaste bilden av 

Geodesigns affärsmodell då det var ett ramverk som var enkelt att använda och som hade använts 

framgångsrikt i tidigare studier. Som en följd av ovanstående resonemang valdes Canvas för att 

beskriva Geodesigns affärsmodell. 

För att hitta artiklar som innehöll metodik för kvantifiering av kundvärde och hur en affärsmodell kan 

förnyas, utökades artikelsökningen i UniSearch med exempelvis case study eller bara study för att hitta 

beskrivningar av tidigare genomförda studier. Denna sökmetod var framgångsrik och tidigare 

genomförda fallstudier innehöll beskrivningar av hur kundvärde kan mätas och hur affärsmodeller kan 

förnyas. Metodik från tidigare genomförda studier kunde användas som stöd för att utforma denna 

studie. 

4.2. Metodkritik för litteraturstudie  
För att stärka en studies trovärdighet är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till hur data samlas 

in och behandlas. Alla studier bör sträva mot att uppnå en hög trovärdighet, men ibland måste 

avgränsningar göras på grund av exempelvis begränsad informations- eller resursåtgång. (Björklund & 

Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2003; Lekvall och Wahlbin, 2001)  

En stor del av litteraturstudien handlade om begreppet affärsmodell, ett relativt nytt begrepp som det 

inte har skapats en gemensam definition för. Begreppet affärsmodell används för att beskriva olika 

saker (se t.ex. Osterwalder, Pigneur och Tucci (2005)) och således kan informationen som presenteras 

av respektive författare vara vinklad och situationsanpassad (Björklund & Paulsson, 2003). Det här 

togs hänsyn till i litteraturstudien och därför presenteras olika författares definitioner och synsätt i 

referensramen. Det gäller även för kundvärde, där definitionerna mellan författare skiljer sig åt. 

Som nämndes tidigare har Osterwalder, Pigneur och Tucci (2005) och Zott, Amit och Massa (2010) 

varit två centrala artiklar i litteraturstudien. Osterwalder, Pigneur och Tucci (2005) genomförde en 

granskning av artiklar som publicerades mellan 1990-2004 som innehåller begreppet affärsmodell och 

sammanställde olika användningsområden och definitioner. Zott, Amit och Massa (2010) 

sammanställde i deras artikel samtliga publicerade verk mellan 1975-2009 som innehåller termen 

affärsmodell. Genom ett antal urvalskriterier (bland annat att artikeln måste vara rankad i ISI Web of 

Knowledge för att uppfylla ett visst kvalitetsminimum) sammanfattade de totalt 103 relevanta tidigare 

publicerade verk (böcker och artiklar) om konceptet affärsmodell. De författare som förekom i båda 

artiklarna prioriterades i sökningen efter relevant teori under litteraturstudien. De här författarna var 

nästan alltid refererade i nyligen publicerade artiklar. Med det i åtanke hävdar studiens författare att 

den presenterade teorin i referensramen gällande affärsmodeller har hög trovärdighet och relevans. 
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5. Referensram 
I detta avsnitt presenteras den teori som samlats in för att besvara uppgiftspreciseringens 

frågeställningar och som är relevant för de olika delarna i studiens arbetsmodell. Referensramen är 

uppdelad i huvudområdena kundvärde, affärsmodell och förändring av affärsmodeller och presenteras 

utifrån den kronologiska följd som finns i uppgiftspreciseringens frågeställningar. Avsnittet inleds med 

teori kring begreppet kundvärde, följt av teori kring kartläggningen av affärsmodeller och avslutas 

med beskrivningar av två processer för förändring av affärsmodeller. 

5.1. Kundvärde 
Innovation och kvalitet är delar hos ett företag som skapar konkurrensfördelar. Med ett ökat tryck 

från företagens omvärld räcker det inte med att enbart fokusera på produktkvalitet och effektivitet. 

Företag behöver vända mer uppmärksamhet mot marknaden och konsumenterna för att både förstå 

vilket värde som ska levereras och hur det ska levereras.(Woodruff, 1997)  

Det har visat sig att fokus på kundvärde är den aspekt som är starkast kopplad till företagets 

marknadsandelar (Gale, 1994) och att skapandet av kundvärde är starkt kopplat till lönsamhet, 

prestation, och konkurrensfördelar (Kothandaraman & Wilson, 2001; Payne och Holt, 2001; Woodruff, 

1997). 

Definitionen av kundvärde 
I litteraturen finns det många definitioner av kundvärde och olika författare har olika syn på vad 

begreppet kundvärde innebär (Payne och Holt, 2001; Woodruff, 1997). I Appendix A: Definitioner av 

kundvärde återfinns en sammanställning av några av de definitioner av kundvärde som presenteras i 

litteraturen. 

Woodruff (1997) sammanfattar tidigare definitioner av kundvärde och presenterar ett förslag på en 

unifierad definition som grundar sig på den viktiga synen att värdet bestäms och uppfattas av kunden. 

Denna definition anses av Payne och Holt (2001) vara den mest heltäckande definitionen av 

kundvärde. Woodruffs (1997) definition av kundvärde är: 

”Kundvärde är kundens uppfattade preferenser för- och utvärdering av produktattribut, deras 

prestationsmått och fördelar som uppkommer genom att använda produkten, som uppfyller kundens 

mål och behov när den används.” (Woodruff, 1997, s. 142) 

Payne och Holt (2001) skriver att forskningen om kundvärde har utgångspunkt i teorier om den 

utökade produkten, kundnöjdhet och tjänstekvalitet. De påpekar att dessa utgångspunkter är viktiga 

eftersom kundvärde då länkas både till kundens önskade attribut och prestationsmått vid användning 

av produkt eller tjänst och även till kundens övergripande målsättningar. 

Att skapa och leverera kundvärde 
Vid skapandet av kundvärde är det viktigt att ta hänsyn till konkurrenter och skapa mer värde för 

kunden än dem (Euchner & Ganguly, 2014; Gale, 1994; Kothandaraman & Wilson, 2001) vilket utgör 

grunden för ökad lönsamhet (Gale, 1994). För att företag ska nå framgång måste de även kunna 

leverera det skapade värdet på ett tillfredsställande sätt (Payne och Holt, 2001) och på ett sätt där 

företagets kärnförmågor utnyttjas (Kothandaraman & Wilson, 2001) och förstärks (Payne & Holt, 

2001) för att skapa överlägset kundvärde. Wagner, Eggert och Lindemann (2010) påpekar att 

värdeskapande för kunden gynnar både säljare och köpare men att företag idag ofta är duktiga på att 
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leverera högt värde till kunden men desto sämre på att fånga upp det skapade värdet i form av 

intäkter. 

Vid värdeskapande ligger fokus på hur användaren eller köparen drar fördelar av produkten eller 

tjänsten (Lepak, Semith & Taylor, 2007). Värdeskapandet är grunden för utveckling och modifikation 

av produkter, prissättning, distributionsalternativ och marknadskommunikation. Det är därför kritiskt 

för managers att samla in ungefärliga mått på kundvärdet hos deras produkter och tjänster och lära 

sig hur det kan höjas. (Anderson, Jain & Chintagunta, 1993) 

Metoder för att identifiera kundvärde och kundbehov 
Enligt Woodruff (1997) har tidigare forskning visat att det finns ett gap mellan vad företag tror att 

kunderna värdesätter och vad de faktiskt värdesätter. Det är viktigt att använda sig av verktyg som 

minskar det gapet, och således också risken för att inte leverera kundernas önskade värde. (Woodruff, 

1997) Det är kundens egen uppfattning om kundvärde (vad som skapar kundvärde och hur det 

levereras) som skall undersökas och tas i beaktande när en organisation definierar sitt 

värdeerbjudande (Payne och Holt, 2001). 

Det finns olika metoder för att utvärdera och mäta kundvärde i litteraturen. Nedan presenteras två 

processer för mätning av kundvärde: 

 Customer Value Determination (Woodruff & Gardial, 1996) 

 Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1977) 

Customer Value Determination (Woodruff & Gardial, 1996) 
Enligt Payne och Holt (2001) har Customer Satisfaction Measurement (CSM) traditionellt sett varit den 

huvudsakliga metoden för att lyssna till kundernas behov. CSM börjar med att inrikta sig på ett 

specifikt kundsegment för att lära sig dess behov. Urvalet kan inkludera nuvarande kunder, tidigare 

kunder och potentiella kunder. Genom CSM kan företaget lära sig vad dessa kunder vill ha och 

behöver. Vanligen identifieras kundens huvudsakliga köpkriterier, vilka är de attribut som kunden 

föredrar eller efterfrågar. 

Woodruff (1997) menar dock att CSM inte är heltäckande för att förstå kundens behov. Han 

presenterar Customer Value Determimation (CVD) som är en utökning av CSM och syftar till att 

fullständigt förstå vad kunderna värderar i form av vilka produkter och tjänster som hjälper dem att 

uppnå deras organisatoriska ändamål och målsättningar. 

Customer Value Determination (CVD) är en evigt pågående process som hjälper företag att iaktta och 

analysera information i syfte att lära sig vad kunder värdesätter och hur det värdet kan levereras. 

Processen täcker i sin helhet tre områden: 

 Införa frekventa mätningar av kundvärde och kundnöjdhet. 

 Mäta nuvarande kundvärde och förutse förändringar i framtida kundvärde. 

 Skapa en djup förståelse för varför kundernas värdepreferenser ser ut som de gör.  

För att kunna fånga upp de här tre delarna består CVD-processen av fem olika steg: 

1. Identifiera värdedimensioner 

2. Bestäm strategiskt viktiga värdedimensioner 

3. Förutspå förändringar i kundvärde 

4. Bestäm kundnöjdheten av värdeleveransen 

5. Upptäck anledningar till problem av värdeleveransen 
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1. Identifiera värdedimensioner 
För att informationen från det första steget ska vara värdefullt är det viktigt att identifiera en mängd 

olika värdedimensioner och inte förbise dimensioner som är viktiga för kunden. Därför förespråkar 

Woodruff och Gardial (1996) att en blandning av kvantitativa och kvalitativa 

kundundersökningstekniker används för att identifiera värdedimensioner. 

2. Bestäm strategiskt viktiga värdedimensioner 
Woodruff och Gardial (1996) menar att alla värdedimensioner som identifierats i det föregående 

steget inte kan behandlas samtidigt och det är därmed viktigt att bestämma vilka som är viktigast att 

satsa på. För att kunna genomföra en rimlig bedömning av detta föreslås användningen av 

screeningtekniker där vikten av olika kriterier mäts. Det svåra är bestämma vilka kriterier som ska 

mätas och vilka kriterier som är mer eller mindre viktiga. 

Woodruff och Gardial (1996) förespråkar tre kriterier som är viktiga att ta hänsyn till när de viktigaste 

värdedimensionerna ska väljas ut: 

A. Likheter i kundernas uttalanden 

B. Genomförbarhet av värdedimensionerna 

C. Värdedimensionernas betydelse för kunden 

När kvalitativa kundundersökningsmetoder används uppkommer det ofta liknande värdedimensioner 

som uttrycks på olika sätt av olika kunder. Det kan vara viktigt att samla ihop dessa likheter och 

gruppera dem i kategorier som av den som bedömer betyder samma sak. För att validera valet av 

gruppering får kunderna därefter själva avgöra om deras uttalande passar in i den kategorin. 

När likheter har bestämts bör företaget fundera på vilka av kategorierna och värdedimensionerna som 

är möjliga att påverka och förändra. Om de inte kan förändras är det inte relevant att ha med dem. 

Det sista kriteriet innebär att kunden, utifrån de sammanställda värdedimensionerna, får avgöra vilka 

som är viktigast. Det kan göras genom direkta-, eller indirekta mätningar. Det finns olika metoder för 

direkta- och indirekta mätningar: 

Direkta 

 Betydelse 

 Konstant summa   

 Pricec-jämförelse 

 Konkurrensmässig skillnad/dubbel betydelse 

Indirekta 

 Sambandsanalys (conjoint analysis) 

 Regressionsanalys 

3. Förutspå förändringar i kundvärde 
Med hjälp av de två första stegen i CVD-processen kan företag förutspå förändringar i framtida 

kundvärde. En viktig del i det här är att notera trender i värdedimensionerna eller deras relativa vikt 

över tid. 

4. Bestäm kundnöjdheten av värdeleveransen 
Det här steget är beroende av de föregående stegen då data på kundnöjdheten bestäms utifrån det 

som tidigare har mätts. Det är viktigt att värdedimensionerna som valts att inkluderas i 

undersökningen är de som är viktiga för kunden. När ett företag ska bestämma kundnöjdheten av 
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värdeleveransen bör de frågor som ställs till kunderna baseras på de två första stegen i CVD-processen. 

I det här steget läggs en komplementerande skala till som mäter hur väl företaget levererar värde. 

Skalan kan exempelvis utgöras av att kunderna får ranka mellan 1-10 hur väl företaget levererar 

värdedimensionerna. 

5. Upptäck anledningar till problem av värdeleveransen 

Data som fås fram från mätningen av kundnöjdheten i det tidigare steget berättar enbart vad ett 

företag borde fokusera på att förbättra, men inte hur det kan förbättras. Därmed behövs en process 

som talar om både varför företaget är dåliga på något och varför de är bra på något. I det här steget 

genomförs med fördel en kvalitativ undersökning där företaget öppet frågar kunderna varför de har 

värderat leveransen av olika värdedimensioner på ett visst sätt. 

Kvalitativ kundundersökning 
Woodruff och Gardial (1996) förespråkar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för 

kundundersökningar. Ett kvalitativt angreppssätt med djupgående intervjuer behövs för att förstå 

kunden på djupet. De menar däremot att den kvalitativa delen ofta uteblir till följd av att den ofta ses 

som ”mjuk” data och därmed inte anger de mätvärden som fås av kvantitativa undersökningar. 

Kvalitativa undersökningar har nackdelen att de är mer kostsamma och kräver mer tid både från 

företaget och från kunden men Woodruff och Gardial (1996) menar att fördelarna med kvalitativ 

undersökning överväger nackdelarna i det långa loppet. Vidare utförs de kvalitativa undersökningarna 

på ett mindre och begränsat urval av kunder, vilket innebär att informationen som fås ut troligen inte 

är statistiskt representerat. För att få värdefull information är det viktigt att tänka på två saker: 

(Woodruff & Gardial, 1996) 

1. Att de strategiskt viktigaste kunderna väljs ut. 

2. Att skillnader mellan olika kundsegment kan fångas upp. 

Enligt Woodruff och Gardial (1996) kan kvalitativa undersökningar genomföras genom observation, 

fokusgrupper, eller djupa intervjuer. 

AHP – Analytisk Hierarkiprocess (Saaty, 1977) 
En annan metod för att kvantifiera kundvärde och behov är analytisk hierarkiprocess (AHP). AHP 

utvecklades av Saaty (1977) och är ett avancerat matematiskt beslutsverktyg som väger in både 

ranking av och jämförelser mellan attribut hos olika beslutsalternativ. AHP-modellen grundar sig i att 

jämförelser och förhållanden mellan alternativ och deras attribut är det naturliga verktyget som 

människor använder för att genomföra beslut (Saaty, 1994). AHP kan sammanfattas i följande steg 

(Saaty, 1980):  

1. Formulera beslutsproblemet. 

2. Identifiera de kriterier som påverkar beslutsfattandet. 

3. Strukturera en hierarki av kriterierna, deras subkriterier, egenskaper hos beslutsalternativ och 

alternativen själva. 

4. Se till att definiera varje element i hierarkin noggrant för att undvika otydligheter. 

5. Prioritera de primära kriterierna med avseende på deras påverkan på det övergripande målet, 

kallat problemets fokus. 

6. Formulera frågeställningen för parvisa jämförelser tydligt ovanför varje matris. Var noga med 

riktningen i varje fråga, exempelvis ”kostnaderna minskar”, ”fördelarna ökar”. 

7. Prioritera subkriterier med hänsyn till deras respektive övergripande kriterium. 

8. För in de parvisa jämförelserna och deras motsvarande inverterade värde. 
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9. Beräkna prioriteringar genom att addera elementen i varje kolumn och dela varje post med 

totalen i varje kolumn. Ta medelvärdet över raderna av den normaliserade matrisen för att få 

prioritetsvektorn för matrisen. 

10. Syntetisera vikterna globalt i hierarkin för att få de sammanslagna prioriteringarna för 

respektive huvudkriterium. 

11. Jämför beslutsalternativen parvis på samtliga huvudkriterier. 

12. Välj det alternativ med högst prioritetsvärde. 

Att strukturera hierarkin 
Den första delen av AHP är att strukturera problemets hierarki. Ett övergripande problem har flera 

delområden som spelar in vid valet mellan olika alternativ. Vanligen delas hierarkin in i ett fokus (den 

övergripande frågeställningen), övergripande kriterier, subkriterier som är ytterligare nedbrytningar 

av kriterierna, och slutligen de olika alternativen som valet står mellan. (Saaty, 1994) Antalet element 

i varje nivå av hierarkin får inte överstiga 9 st. Detta beror på att om 10 eller fler element skulle 

jämföras så skulle vikten av varje attribut understiga 10 %, vilket betyder att små fel i undersökningen 

kan påverka ordningen i undersökningens resulterande prioritetslista. Om 10 eller fler element skulle 

jämföras skulle exempelvis ett fel på 1 % i undersökningen ha stor påverkan på resultatet.(Saaty, 1987) 

I praktiken finns ingen förutbestämd process för att generera samtliga kriterier som ingår i ett 

beslutsfattande. Vanligtvis genomförs litteraturstudier och brainstorming i grupper för att lista alla 

koncept som är relevanta för problemet. Omfattande omarbetning kan behövas innan en 

väldefinierad hierarki kan formuleras. (Saaty, 1980) Ett exempel på en hierarki presenteras i Figur 6 

nedan. 

 

Figur 6: Exempel på AHP-hierarki. Källa: Saaty (1987) 

Parvisa jämförelser mellan hierarkins element 
När problemets hierarki har strukturerats kan kriterierna prioriteras och vägas mot varandra. Varje 

jämförelse i AHP-modellen görs med en numerisk representation av förhållandet mellan två element 

inom samma kriterium (Saaty, 1985). Saatys (1985) rekommenderade numeriska skala för jämförelser 

visas i Figur 7 nedan. Alla jämförelser inom en grupp presenteras på matrisform och varje jämförelse 

representeras av hur dominant ett kriterium radvis är över kriterierna i respektive kolumn. För varje 

jämförelse mellan två attribut (A, B) införs det inverterade numeriska värdet på motstående index i 

matrisen (B, A). 
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Figur 7: Numerisk skala för viktning mellan element i en hierarki. Källa: Saaty (1985) 

Varje jämförelse mellan två kriterier som presenteras i matrisen ger alltså svar på två frågor (Saaty, 

1994): 

 Vilket av de två attributen eller funktionerna är viktigast? 

 Hur mycket viktigare är det ena elementet än det andra (genom att använda skalan ovan)? 

När alla parvisa jämförelser har gjorts kan prioriteringen för respektive attribut inom ett kriterium 

beräknas och slutligen syntetiseras för att visa prioriteringen mellan samtliga attribut i hela hierarkin. 

(Saaty, 1980) 

AHP presenteras lättast med hjälp av exempel (Saaty, 1980; Saaty, 1994) och en närmare beskrivning 

av AHP och ett exempel med beräkningar och stegvis tillvägagångssätt hittas i Appendix B: Ett exempel 

på AHP. 
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5.2. Affärsmodell 
Konceptet affärsmodell framkom i litteraturen i slutet av 1990-talet. Sedan dess har affärsmodellen 

fått större och större uppmärksamhet och idag är den ett centralt begrepp i flera områden av 

affärslitteraturen.(Frankenberger et al., 2013) 

Alla företag har explicit eller implicit en affärsmodell (Teece, 2010) och förändringar i företagens 

omgivning såsom ny teknik, innovationer och förändringar i kundbehov kräver ofta förändringar i 

företags etablerade affärsmodeller (Thomke & Von Hippel, 2002). Idag finns det en ökad medvetenhet 

om värdet i att på olika sätt inkludera kunder i företagens innovationsprocesser (Öberg, 2010), vilket 

ställer krav på företagen att utveckla processer och förmågor som hjälper dem att omforma och skapa 

kunddrivna affärsmodeller (Chung, Yam & Chan., 2004; Thomke & Von Hippel, 2002). För att kunna 

bygga en strategi som baseras på kundbehov är det avgörande att förstå hur företagets 

affärsverksamhet är uppbyggd. Affärsmodellen är ett användbart verktyg för att beskriva 

det.(Timmers, 1998) 

Definitionen av en affärsmodell 
Flera författare som har undersökt begreppet affärsmodell presenterar att definitionen skiljer sig åt 

mellan olika författare och att begreppet därför har blivit otydligt (Frankenberger et al., 2013; Linder 

& Cantrell, 2000; Zott, Amit & Massa, 2010). I Appendix C: Definitioner av affärsmodellen presenteras 

ett urval av de definitioner som finns i litteraturen. 

Även om definitionerna skiljer sig åt mellan författare finns det återkommande likheter mellan 

beskrivningarna av affärsmodellen och dess komponenter. Två begrepp som återkommer är värde 

(value) och kunden (customer). Utöver det återkommer tre uttryck i majoriteten av definitionerna av 

affärsmodellen, vilka beskriver att affärsmodellen syftar till att: 

1. Skapa värde för kunderna (Chesbrough, 2007; Euchner & Ganguly, 2014; Johnson, 

Christensen & Kagermann., 2008; Teece, 2010; Zott & Amit, 2001) 

2. Leverera värde till kunderna (Johnson, Christensen & Kagermann., 2008; Magretta, 2002; 

Osterwalder, Pigneur, & Tucci., 2005; Teece, 2010) 

3. Fånga värde till det egna företaget (Chesbrough, 2007; Euchner & Ganguly, 2014; Teece, 

2010; Zott & Amit, 2001) 

Det finns många möjliga utformningar av affärsmodeller som är mer eller mindre välanpassade efter 

kundbehov och omgivningen (Teece, 2010). Chesbrough och Rosenbloom (2002) menar att företag 

med liknande värdeerbjudande kan ha olika affärsmodeller som medför olika resultat. Liknande 

produkter eller tjänsteerbjudanden kan ge olika resultat beroende på valet av affärsmodell 

(Chesbrough, 2010). Chesbrough och Rosenbloom (2002) påpekar att det är viktigt att hitta rätt 

affärsmodell för att kunna leverera så högt värde som möjligt till kunderna. 

De tre identifierade områdena ovan är alla beskrivna av Chesbrough (2007) vars definition av 

affärsmodellen lyder: 

”A business model articulates the logic and provides data and other evidence that demonstrates how 

a business creates and delivers value to customers. It also outlines the architecture of revenues, 

costs, and profits associated with the business enterprise delivering that value.”  

(Chesbrough, 2007, sid. 12) 
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Elementen i en affärsmodell 
På grund av att definitionerna av affärsmodellen skiljer sig åt mellan författare finns det inte en 

gemensam uppfattning av vilka delar som affärsmodellen utgörs av (Frankenberger et al., 2013; Linder 

& Cantrell, 2000; Zott, Amit & Massa, 2010). 

Enligt Osterwalder, Pigneur, och Tucci (2005) kan affärsmodellen ses som en konceptuell modell som 

beskriver vad en affärsmodell är och vilka komponenter den består av. I följande avsnitt presenteras 

Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) som är ett verktyg för att kartlägga ett företags 

affärsmodell. 

Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
Business Model Canvas, hädanefter Canvas, är ett sätt att beskriva, visualisera, bedöma, och förändra 

affärsmodeller. Den stora utmaningen vid beskrivningen av en affärsmodell ligger i att kunna göra en 

avvägning mellan att ge en enkel, relevant och lättbegriplig bild av företaget, samtidigt som 

beskrivningen inte får bli allt för förenklad. 

Canvas utgår från nio block (Figur 8) som täcker fyra huvudområden kring ett företags 

affärsverksamhet; kunden, erbjudandet, infrastrukturen, och ekonomisk genomförbarhet. De nio 

blocken visar tillsammans logiken för hur ett företag ska tjäna pengar och hjälper dem att 

implementera strategier genom utformningen av organisatoriska strukturer, processer och system. 

De nio blocken i Canvas är: 

1. Kundsegment 

2. Värdeerbjudande 

3. Kanaler 

4. Kundrelationer 

5. Intäktsströmmar 

6. Nyckelresurser 

7. Nyckelaktiviteter 

8. Nyckelpartners 

9. Kostnadsstruktur 

 

 

 

Samtliga block presenteras närmare nedan. För respektive block presenteras även annan relevant 

litteratur som beskriver dessa som ingående komponenter i en affärsmodell. Vart och ett av de nio 

blocken presenteras tillsammans med frågeställningar som underlättar kartläggningen av dem. Dessa 

frågeställningar presenteras i Appendix D: Kartläggning av Business Model Canvas.  

1. Kundsegment 
Kundsegment utgör de grupper av människor eller organisationer ett företag vill nå ut till (Chesbrough 

& Rosenbloom, 2002; Osterwalder & Pigneur, 2010). Kunderna utgör själva grunden i en affärsmodell 

och ett företag kan inte överleva på sikt om inte relationerna med kunderna är lönsamma. För att 

tillfredsställa olika kunder kan det vara relevant att segmentera dem med hänsyn till olika 

gemensamma attribut såsom behov eller beteende. Det är vidare viktigt att företag tar genomtänkta 

beslut om vilka segment de ska nå ut till och vilka de bör ignorera för att sedan skapa en förståelse för 

vad kunden efterfrågar, vilket utgör basen för hur själva affärsmodellen kan designas. Även 

Figur 8: Business Model Canvas. Källa: Osterwalder & Pigneur (2010) 
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Chesbrough och Rosenbloom (2002) lyfter vikten av att anpassa erbjudandet efter olika kundsegment 

eftersom olika kundsegment efterfrågar olika typer av erbjudanden. 

2. Värdeerbjudande 
Enligt Anderson, Jain och Chintagunta (1998) är värdeerbjudandet ett vida använt begrepp som inte 

har någon enhetlig definition kring vad det egentligen utgör. Värdeerbjudandet är enligt Osterwalder 

och Pigneur (2010) de produkter och tjänster som skapar värde för ett specifikt kundsegment. 

Chesbrough och Rosenbloom (2002) menar att värdeerbjudandet är vilka produkter och tjänster ett 

erbjudande ska innehålla och hur kunderna ska använda dessa.  Värdeerbjudanden kan utgöras av 

helt nya erbjudanden eller vara en utökning eller förändring av ett redan existerande erbjudande som 

finns på marknaden. 

Enligt Anderson, Jain och Chintagunta (1998) ses ofta värdeerbjudandet som ett verktyg som används 

i marknadsföringssyfte och de menar vidare att det är ett kortsiktigt synsätt som bortser från dess 

verkliga bidrag till företagets prestation. Ett väl utformat värdeerbjudande tvingar företag att fokusera 

på vilket värde deras erbjudande verkligen tillför deras kunder och det underlättar i sin tur 

beslutsfattandet om i vilken riktning ett företag bör röra sig. 

3. Kanaler 
Kanalerna beskriver hur ett företag kommunicerar med och når ut till deras kundsegment med sitt 

värdeerbjudande. Kanalerna utgör en viktig del med hänsyn till kundens upplevelse av ett 

värdeerbjudande och inkluderar således ett antal funktioner; Kunden blir medveten om företagets 

produkter och tjänster, det hjälper kunden att utvärdera företagets värdeerbjudande, det möjliggör 

för kunden att köpa produkter och tjänster, och det levererar ett värdeerbjudande till kunden. 

Kanalerna utgörs av fem distinkta faser där varje kanal kan täcka några eller samtliga faser. Det går att 

skilja mellan direkta- och indirekta kanaler, samt mellan ägda kanaler och partners kanaler (Se Tabell 

1 nedan). 
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Tabell 1: Beskriver olika typer av kanaler som företag kan nå sina kundsegment genom. Tabellen visar även fem faser. De här 
faserna beskriver var företaget står i förhållande till en specifik kund eller ett kundsegment och kan således täcka en eller 
flera faser. Källa: Osterwalder & Pigneur (2010) 

Kanaler Faser 

Ä
g

d
a

 

D
ir

ek
ta

 Säljare 

1. Medvetenhet 
Hur väcker vi 
medvetenhet 
kring våra 
produkter och 
tjänster? 

2. Utvärdering 
Hur hjälper vi 
kunderna 
utvärdera vårt 
värdeerbjudand
e? 

3. Inköp 
Hur tillåter vi 
kunderna att 
köpa specifika 
produkter och 
tjänster? 

4. Leverans 
Hur levererar 
vi 
värdeerbjuda
ndet till våra 
kunder? 

5. Efter 
försäljning 
Hur 
tillhandahåller 
vi kundsupport 
innan inköp? 

Web-säljare 

Ägda butiker 

P
ar

tn
er

 

In
d

ir
ek

ta
 Partners 

butiker 

Återförsäljare 
 

 

4. Kundrelationer 
Kundrelationerna beskriver vilka typer av relationer ett företag utvecklar med sina olika kundsegment. 

Relationerna kan vara allt från personliga till automatiserade och skiljer sig ofta åt beroende på vilket 

kundsegment företaget riktar sig mot. Vilken typ av relation som införlivas påverkar den totala 

upplevelsen av ett värdeerbjudande. 

Det finns olika kategorier av kundrelationer, vilka kan existera samtidigt i ett företags relation med ett 

specifikt kundsegment: 

 Personlig assistans: Kontaktpunkt dit kunden kan vända sig. 

 Dedikerad personlig assistans: Specifik personlig kontakt. Den djupaste typen av relation som 

ofta utvecklas under en lång tid. 

 Självservice: Ingen direkt kontakt med kunden utan företaget bistår kunden med det som 

behövs för att de ska klara sig själva. 

 Automatiserad service: En kombination av självservice och automatiserade processer som 

kan känna igen exempelvis en kundprofil och utefter det ge kundrelaterad information om 

exempelvis order eller transaktioner. 

 Gemensamma plattformar: Forum där användare kan hjälpa varandra att lösa olika problem. 

 Medskapande: Relation där kunden exempelvis medverkar vid framtagandet av nya 

produkter eller tjänster. 

5. Intäktsströmmar 
Intäktsströmmarna representerar de pengar ett företag får in från varje kundsegment. Både 

Osterwalder och Pigneur (2010) och Teece (2010) belyser vikten av att förstå kundens behov och hur 

villiga de är att betala för ett visst värde. Genom att få svar på det kan företag generera en eller flera 

intäktsströmmar från varje kundsegment. 

 Försäljning av tillgång: Direkt försäljning av en fysisk produkt. 

 Avgiftsbelagd: Intäkt som genereras vid användningen av en specifik tjänst. Ju mer tjänsten 

nyttjas, desto mer kostar den. 

 Abonnemangsavgifter: Intäktsström som genereras av att sälja kontinuerlig tillgång till en 

tjänst. Sker exempelvis genom månads- eller årsavgift. 

 Utlåning/Uthyrning/Leasing: Intäktsström som genereras av att temporärt ge någon exklusiv 

tillgång till en produkt eller tjänst under en fast period i utbyte mot en avgift. 
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 Licensering: intäktsström som genereras genom att ge kunden tillstånd till att använda en fast 

egendom i utbyte mot en licensavgift. 

 Mervärdestjänster: Produkten kan ges bort för att sedan kapitalisera på mervärdestjänster i 

form av exempelvis support och service (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). 

Varje intäktsström kan byggas upp av olika prissättningsmekanismer och det finns en skillnad på fast- 

och dynamisk prissättning (se Tabell 2 nedan). 

Tabell 2: Beskrivning av olika prissättningsmekanismer, Fasta och Dynamiska. Källa: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Fasta 
Fördefinierade priser baserade på statiska variabler 

Dynamiska 
Priset förändras baserat på marknadsförhållanden 

Listpris Fasta priser för individuella 
produkter, tjänster eller 
andra värdeerbjudande 

Förhandling Priset förhandlas mellan två 
eller flera partners 

Produktegenskapsberoende Priset beror av antal och 
kvalitet på attributen i 
värdeerbjudandet 

Avkastning Priset beror på lagernivå 
och tidpunkt för köp (Ofta 
hotellrum eller flygstolar) 

Kundsegmentsberoende Priset beror på typen och 
karaktäristiken av ett 
kundsegment 

Realtidsmarknad Priset är dynamiskt 
beroende på tillgång och 
efterfrågan 

Volymberoende Priset är en funktion av den 
inköpta kvantiteten 

Auktioner Priset bestäms genom 
konkurrensutsatt 
budgivning 

 

6. Nyckelresurser 
Nyckelresurserna beskriver de viktigaste tillgångarna som behövs för att företagets affärsmodell ska 

fungera och varierar beroende på vilken typ av affärsmodell det rör sig om. Nyckelresurserna utgör 

grunden för att företaget kan skapa sitt värdeerbjudande, nå marknader, vidhålla relationer med olika 

kundsegment, och få intäkter. Teece (2010) menar att framgången i huruvida en affärsmodell 

genererar vinst beror på ackumuleringen av strategiskt viktiga resurser i en organisation. 

Nyckelresurser kan vara fysiska, finansiella, intellektuella, eller humana. De kan ägas eller leasas av 

företaget själva, eller anskaffas från nyckelpartners. 

7. Nyckelaktiviteter 
Nyckelaktiviteterna beskriver de viktigaste sakerna ett företag måste göra för att deras affärsmodell 

ska fungera och varierar beroende på vilken typ av affärsmodell det rör sig om. De behövs för att 

kunna skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, nå marknader, vidhålla relationer med olika 

kundsegment och få intäkter. Även Teece (2010) menar att nyckelaktiviteterna är något ett företag 

måste ha och det ingår även att bestämma hur de bör utformas och vem som ska utföra dem för att 

ett företag ska kunna tjäna pengar. 

 Nyckelaktiviteterna kan kategoriseras enligt följande: 

 Produktion: Design, skapande och leverans av produkter. 

 Problemlösning: Komma på nya lösningar till kunders problem. 

 Plattform/nätverk: Ofta relaterade till webbaserade tjänster. 

8. Nyckelpartners 
Nyckelpartners beskriver det nätverk av leverantörer och partners som behövs för att en affärsmodell 

ska fungera. Företag skapar allianser för att optimera deras affärsmodell, reducera risker, eller för att 

anskaffa resurser. 



Referensram

 

26 
 

Det förekommer fyra olika typer av partnerskap: 

 Strategiska allianser mellan icke konkurrerande företag 

 Strategiskt partnerskap mellan konkurrenter 

 Samriskföretag (Joint ventures) för att utveckla nya affärsverksamheter 

 Relationer mellan köpare-säljare för att säkerställa tillförlitliga leveranser 

9. Kostnadsstruktur 
Kostnadsstrukturen beskriver de kostnader som är relaterade till affärsmodellen. Samtidigt som 

kostnaderna bör minimeras är det inte alltid det viktigaste i alla affärsmodeller. Det kan därmed vara 

användbart att skilja mellan två klasser av kostnadsstrukturer: 

 Kostnadsdrivande: Fokuserar på att minimera kostnader där det är möjligt. 

 Värdedrivande: Mindre fokus på kostnader och mer fokus på värdeskapande (ofta 

premiumsegment). 

Kostnadsstrukturer kan ha olika karaktäristik: 

 Fasta kostnader: Kostnader som hålls konstanta oavsett volym av produkter eller tjänster. 

 Rörliga kostnader: Kostnader som förändras proportionellt med volymen av produkter eller 

tjänster. 

 Stordriftsfördelar: Kostnadsfördelar som fås då output från företaget ökar. 

Invändningar mot Canvas 
Euchner och Ganguly (2014) går emot Canvas och menar att starka affärsmodeller inte kan genereras 

genom att brainstorma fram de ingående elementen. De menar att Canvas kan vara ett bra sätt att 

representera en affärsmodell, men att den samtidigt inte tar hänsyn till de nyckelelement som behövs 

för en fungerande affärsmodell. Canvas brister på så vis att den inte representerar 

konkurrenspositionen, den representerar inte relationen mellan olika element och hur de påverkar 

varandra, och den kvantifierar inte ekonomiska hävstångspunkter. 
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5.3. Att förändra en affärsmodell 
Enligt Frankenberger et al. (2013) kan affärsmodellsinnovation definieras som ett nytt sätt att skapa 

och fånga värde för företaget, vilket sker genom att ändra på en eller flera komponenter i den 

befintliga affärsmodellen. Affärsmodellsinnovation kan innebära processinnovation, en ny 

intäktsmodell, eller andra typer av innovation (Björkdahl & Holmén, 2013). Björkdahl och Holmén 

(2013) beskriver affärsmodellsinnovation som implementeringen av en affärsmodell som är ny för det 

aktuella företaget. De menar också att affärsmodellsinnovation både skapar värde för kunden och 

fångar värde till företaget. 

Enligt Chesbrough och Rosenbloom (2002) skapar processen för att förändra en affärsmodell 

möjligheter till att upptäcka nya områden mellan teknisk potential och ekonomiskt värde, vilket i sin 

tur kan leda till framgångar för företaget. Enligt Teece (2010) tar det tid att utveckla en affärsmodell 

som på bästa sätt matchar en viss marknad och menar vidare att de företag som har förmågan att lära 

sig och anpassa sig är mest troliga att lyckas på sikt. Teece (2010) nämner även att ett företags förmåga 

att skapa värde är kopplad till deras förmåga att skapa nya affärsmodeller. Det räcker således inte 

bara att företag tar fram en tekniskt innovativ produkt för lyckas. För att nå framgång måste hela 

affärsmodellen vara anpassad på ett sådant sätt att det skapar värde för kunden (Teece, 2010). Även 

Frankenberger et al. (2013) beskriver att affärsmodellsinnovation öppnar upp nya möjligheter för ett 

företag att tjäna pengar jämfört med att bara introducera nya produkter eller tjänster. 

Enligt Björkdahl (2009) innebär inte affärsmodellsinnovation att en ny produkt eller tjänst upptäcks 

utan det handlar om en omdefiniering av redan existerande produkter och tjänster, hur dessa 

levereras till kunden, och hur företag kan generera vinst på det erbjudandet. Företag fokuserar ibland 

enbart på att utveckla produkter och tjänster och missar att förändra hela affärsmodellen. Det innebär 

ofta att de missar realiseringen av det ekonomiska värdet. Företag är ofta medvetna om att 

förändringar i affärsmodellen kan öka möjligheterna till att skapa ekonomiskt värde. Trots det är de 

motvilliga att överge den befintliga affärsmodellen då det föreligger en osäkerhet i vilka konsekvenser 

det kommer att innebära och hur kunderna kommer att uppfatta förändringarna.(Björkdahl, 2009) 

Processer för att förändra en affärsmodell 
Processen för att designa en ny affärsmodell eller anpassa den befintliga är unik för varje företag. De 

har olika startpunkter och olika kontext att arbeta utifrån vilket medför olika utmaningar, hinder och 

kritiska framgångsfaktorer. (Osterwalder & Pigneur, 2010) Enligt Chesbrough (2010) har det visat sig 

fungerande att konstruera kartor av affärsmodellen, vilka klargör de processer som underbygger den. 

Det tillåter experimenterande där alternativa kombinationer av processerna kan tas fram. Att kunna 

uttrycka affärsmodellen explicit räcker däremot inte utan det krävs att organisationen har förmågan 

att vidta åtgärder för att förnya den (Chesbrough, 2010). 

I detta avsnitt presenteras två processer för affärsmodellsinnovation: 

 Frankenberger et al.s (2013) 4I-ramverk för affärsmodellsinnovation 

 Pynnönen, Hallikas och Ritalas (2012) process för kunddriven affärsmodellsinnovation. 

4I-ramverket för affärsmodellsinnovation (Frankenberger et al., 2013) 
Frankenberger et al. (2013) presenterar en process för affärmodellsinnovation med fyra faser (Se Figur 

9). För varje fas presenteras arbetsmetoder och svårigheter som företagen behöver hantera. De fyra 

faserna och deras innehåll är: 

1. Initiering (Initiation): Analysera ekosystemet 
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2. Forma idéer (Ideation): Generera nya idéer 

3. Integrering (Integration): Bygga den nya affärsmodellen 

4. Implementering (Implementation): Realisering av den nya affärsmodellen 

 

Figur 9: Ramverket 4I för affärsmodellsinnovation. Källa: Frankenberger et al. (2013) 

1. Initiering 
Den första fasen handlar om att upptäcka behovet av förändring. Företagets ekosystem består av ett 

antal aktörer, bland annat kunder, leverantörer och konkurrenter som direkt har en påverkan på 

företagets verksamhet. 

De centrala utmaningarna i initieringsfasen är: 

 Att förstå behoven hos aktörerna i företagets ekosystem. Deras behov och agerande på 

marknaden kan påverka företaget och är ofta en startpunkt för förändring. Därför är det 

viktigt att övervaka dem. Det är vanligast att förändrade kundbehov är startpunkten för 

affärsmodellsinnovation.  

 Att identifiera förändringsdrivare. Teknologiska framsteg och nya regleringar på marknaden 

kan kräva en affärsmodellsinnovation.  

2. Forma/generera nya idéer (Ideation) 
Den här fasen fokuserar på att utifrån de identifierade möjligheterna från initieringsfasen generera 

idéer för potentiella nya affärsmodeller. För att ta fram nya, innovativa idéer för affärsmodeller brukar 

workshops för brainstorming och pitching användas.  

Det finns tre centrala utmaningar i den här fasen: 

 Att kunna förbigå dagens affärslogik och tänka utanför ramarna. Många låser sig i hur logiken 

kring affärsmodellen och marknaden ser ut idag, vilket ofta är en följd av invanda mönster 

som existerar i företag. 

 Svårigheter att kunna tänka i termer av affärsmodeller och inte i termer av ny 

produktutveckling. I många fall satsar företag deras forskning och utveckling på att generera 

nya produkter och ägnar lite eller ingen kraft åt affärsmodellsinnovation.  
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 Företag saknar ofta verktyg och modeller för att fånga upp idéer för 

affärsmodellsinnovation. Företag har ofta verktyg som används för produktutveckling, men 

inget som stödjer framtagningen av nya affärsmodeller.  

3. Integrering 
Integreringsfasen handlar om att omvandla de innovativa idéerna till konkreta affärsmodeller. 

Utmaningarna i denna fas är: 

 Svårigheter att integrera alla delar av den nya affärsmodellen. Att ändra en enstaka del av 

affärsverksamheten är enkelt, men att förändra och samordna resten är betydligt svårare.  

 Att involvera och hantera partners. Ofta behöver den nya affärsmodellen också samordnas 

och integreras med partners affärsmodeller. Den nya affärsmodellen fungerar bara om alla 

involverade intressenter stödjer den och anpassar sina egna affärsmodeller i enlighet med 

denna. 

4. Implementering 
Den fjärde och sista fasen handlar om att implementera och realisera den nya affärsmodellen. 

Implementeringen av den nya affärsmodellen kräver ofta stora investeringar och medför ofta att 

företaget behöver ta risker. En skillnad mellan produktinnovation och affärsmodellsinnovation är att 

prototyper av produkter ofta kan testas och utvärderas med kunder under utvecklingen medan nya 

affärsmodeller behöver implementeras och testas i verkligheten. Att implementera den nya 

affärsmodellen är därför också den svåraste delen av affärsmodellsinnovation. 

Utmaningarna i implementeringsfasen är: 

 Att hantera internt motstånd. Människor är ofta motvilliga att genomföra förändringar på 

grund av rädsla eller oförståelse för förändringen, framförallt om de upplever att den gamla 

affärsmodellen fungerar. Det är därmed viktigt att ha en öppen kommunikation och förklara 

hur den nya affärsmodellen kan hjälpa företaget. 

 Att övervaka den valda implementeringsprocessen. Vanligen genomförs implementeringen 

genom små, inkrementella steg genom pilotprojekt, trial-and-error och experimentering i 

företaget. 

Ramverket 4I för affärsmodellsinnovation är ingen linjär process utan det förekommer iterationer 

mellan faserna. Det finns tre huvudsakliga iterativa loopar i ramverket. Den första är den mellan det 

konstant föränderliga ekosystemet och de genererade idéerna från affärsmodellsinnovationen där det 

krävs att den nya affärsmodellen är anpassad till företagets externa omgivning (extern fit). Den andra 

betonar förhållandet mellan de genererade idéerna och affärsmodellens komponenter (intern fit). 

Den tredje iterativa loopen är den mellan hela designfasen och realiseringsfasen. I takt med att 

erfarenheter fås från implementeringsfasen kan delar av den nya affärsmodellens design behöva 

förändras. Dessa iterationer är vanligast och kan pågå i många år innan den nya affärsmodellen är 

realiserad. 

Kunddriven affärsmodellsinnovation (Pynnönen, Hallikas & Ritala, 2012) 
Som presenterats tidigare är det viktigt att företag utformar deras affärsmodell efter kunders behov 

och värdepreferenser. Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) beskriver en process bestående av fyra 

steg för att utforma en affärsmodell som är baserad på kunders värderingar. Processen är specifikt 

utformad för ICT-tjänster, men kan även appliceras på andra marknader.  Processen är iterativ och bör 

återupprepas ofta eftersom kundpreferenser, teknologi och marknader ständigt förändras. 
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Processen visas i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10: Processen för att utveckla och styra en kunddriven affärsmodell. Källa: Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) 

Fas 1: Analysera kunders värdepreferenser 
Processen börjar med att analysera kunders värdepreferenser och att ranka dem. Till att börja med 

krävs en förståelse för nuvarande produkter, tjänster och den nuvarande affärsmodellen. För att förstå 

kundernas värdepreferenser skapas en kundvärdesmodell med hjälp av AHP (Saaty, 1980). Med hjälp 

av en AHP-baserad modell rankas alla värdedimensioner i kundvärdesmodellen och visar vilka attribut 

som är viktigast och hur viktiga de är i jämförelse med andra. 

Fas 2: Affärsmodellsinnovation 
Om kunderna har behov som inte uppfylls av dagens erbjudande, måste affärsmodellen förändras. 

Genom att använda resultatet från kundundersökningen är målet att hitta potentiella nya 

affärskoncept som kan vara attraktiva för kunder eller nya, bättre sätt för företaget att leverera 

kundvärde. 

Fas 3: Kundundersökning för att testa nya affärskoncept 
När eventuella innovativa affärskoncept har genererats genomförs ytterligare en kundundersökning 

för att identifiera vilka delar i dessa som kunderna anser är viktigast och hur kundernas 

värdepreferenser är kopplade till respektive del i ett nytt erbjudande. Om studien täcker flera 

kundsegment kan kundundersökningen visa vilka aspekter av erbjudandet som bör framhävas vid 

marknadsföring till olika segment, och om segmenten värderar attributen och funktionerna hos det 

nya erbjudandet på olika sätt. 

Fas 4 – Justera affärsmodellen 
Den sista fasen handlar om att implementera förändringarna i företagets affärsmodell. Om 

implementeringen av den nya affärsmodellen ska vara effektiv och värdeskapande är det sällan bra 

att inkludera alla nya innovationer. Baserat på kundundersökningen väljs därmed de mest attraktiva 

koncepten ut och inkorporeras i företaget. 
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6. Specificerad arbetsmodell 
I referensramen presenterades teori som är relevant för samtliga delar i studiens arbetsmodell. I 

följande avsnitt appliceras den teori som beskrivs i referensramen på delarna i studiens arbetsmodell. 

Därmed specificeras varje område mer ingående vilket tydliggör studiens fortsatta genomförande. 

I Kapitel 1.4: Studiens arbetsmodell presenterades studiens arbetsmodell och dess fyra delar (se Figur 

11 nedan). Genom att applicera den teori som presenterats i referensramen specificeras varje del i 

detta kapitel. 

 

Figur 11: Studiens arbetsmodell. Källa: egen. 

6.1. Identifiera vad kunderna värderar  
Den första delen i studiens arbetsmodell var att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande. Kundvärdet bestäms av kundens uppfattade preferenser för 

utvärdering av produktattribut (Payne & Holt, 2001; Woodruff, 1997). 

Val av teori för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande 
Både Gale (1994) och Woodruff och Gardial (1996) beskriver att marknadens kunder bör vikta 

värdedimensioner i ett erbjudande för att få fram deras relativa betydelse. Gale (1994) föreslår en 

enkel metod där exempelvis 100 poäng får distribueras ut på de olika värdedimensionerna. Woodruff 

och Gardial (1996) menar att det finns ett flertal direkta och indirekta metoder för att vikta 

värdedimensioner. De direkta metoderna står i paritet med den metod som beskrivs av Gale (1994) 

och de indirekta metoderna är sambandsanalys och regressionsanalys. 

Anderson, Jain och Chintagunta (1993) menar att det fram till och med 1993 användes olika metoder 

för att utvärdera och mäta kundvärde på olika marknader. De metoder som gav mest tillförlitlig och 

utförlig information om kundbehov var sambandsanalys (conjoint analysis) och tradeoffanalys. 

Meißner och Decker (2009) berättar att sambandsanalys har varit det mest favoriserade verktyget 

hos marknadsanalytiker för bedömning av kundpreferenser i mer än 30 år. De presenterar AHP 

(Saaty, 1977) som ett alternativ för beräkning av kunders värdepreferenser och visar att AHP inte 
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bara är ett likvärdigt alternativ till sambandsanalys, AHP har av respondenter ansetts vara både mer 

realistisk, lättare att förstå och roligare att använda. (Meißner och Decker, 2009)  

Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) använde AHP i deras studie och tillsammans med ovanstående 

valdes AHP som analysverktyg för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande. 

AHP inkluderar inga kvalitativa frågeställningar, men Woodruff och Gardial (1996) framhäver att 

kvalitativa mätmetoder är av vikt för att mer djupgående förstå varför marknadens kunder viktar 

värdedimensionerna som de gör. Kvalitativa frågor kan ge viktig input från kunder för att forma en 

affärsmodell som är anpassad efter kundernas behov på bästa sätt. För att få en djupare förståelse för 

kundvärde hos ett barriärsystem skulle därför också kvalitativa frågeställningar användas som stöd till 

AHP. 

Specificering av tillvägagångssätt för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande 
Att undersöka kunders värdepreferenser är en process som består av flera steg (Gale, 1994; Woodruff 

& Gardial, 1996). Genom att använda metodik från tidigare studier och den teori som presenterades i 

referensramen gällande identifiering av kundvärde kunde studiens författare utforma 

tillvägagångsättet för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande. I denna studie 

bestod processen av sex steg: 

Steg 1: Identifiera samtliga möjliga värdedimensioner i ett erbjudande 

Steg 2: Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna och strukturera studiens hierarki 

Steg 3: Förbered kundundersökningen 

Steg 4: Genomför kundundersökningen 

Steg 5: Låt företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar värdedimensionerna 

Steg 6: Sammanställ hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas 

värdepreferenser. 

Steg 1: Identifiera samtliga möjliga värdedimensioner i ett erbjudande 
För att kunna undersöka vad kunder på marknaden anser vara värdeskapande i ett erbjudande 

behöver först de attribut och funktioner (Gale, 1994) eller värdedimensioner (Woodruff & Gardial, 

1996) som kan ingå i ett erbjudande identifieras (Gale, 1994; Woodruff & Gardial, 1996). Attribut och 

funktioner samt värdedimensioner är två begrepp som används av författare för att beskriva samma 

sak. För att vara konsekvent genom rapporten kommer därmed begreppet värdedimensioner att 

användas. 

Woodruff och Gardial (1996) kallar det första steget i att analysera kundernas värdepreferenser för 

identifiering av värdedimensioner och påpekar att om informationen från detta steg ska vara värdefullt 

är det viktigt att identifiera många olika värdedimensioner och inte förbise dimensioner som kan vara 

viktiga för kunden. Både Gale (1994) och Woodruff och Gardial (1996) menar att det första som 

behöver göras är att identifiera de värdedimensioner i erbjudandet som har betydelse för kunderna. 

Det första steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande utgörs 

därmed av följande: 

 Identifiera samtliga värdedimensioner som ett erbjudande kring barriärsystem kan innehålla. 
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Figur 12: Steg 1 består av att identifiera samtliga möjliga värdedimensioner i ett barriärserbjudande. 

Steg 2: Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna och strukturera studiens hierarki 
Efter att värdedimensioner kopplade till erbjudandet har identifierats påpekar Gale (1994), Saaty 

(1980) och Woodruff och Gardial (1996) att alla värdedimensioner som har identifierats inte kan 

behandlas samtidigt och det är därmed viktigt att bestämma vilka som är strategiskt viktiga att 

inkludera i undersökningen. De strategiskt viktiga värdedimensionerna användes för att strukturera 

den hierarki som används i AHP. 

Att strukturera hierarkin som representerar grupperingar av de strategiskt viktiga 

värdedimensionerna är den första delen av AHP (Saaty, 1980). För att strukturera hierarkin behöver 

ett antal moment genomföras. Först behöver samtliga element som är relevanta i undersökningen 

arrangeras i dominansgrupper (huvudkriterier och underkriterier) i hierarkins olika nivåer (Saaty 

1980). 

o Identifiera huvudkriterier ur de strategiskt viktiga värdedimensionerna. 

o Identifiera de underkriterier som ingår i respektive huvudkriterium. 

Efter att elementen har delats in i huvudkriterier och underkriterier kan hierarkins fokus (övergripande 

problemformulering) bestämmas (Saaty, 1980): 

o Definiera processens fokus. 

Det slutliga steget i förberedelsen av kundundersökningen är att skriva ner definitioner av alla element 

som ingår i hierarkin för att undvika missförstånd av deras betydelse när de senare presenteras för 

respondenter (Saaty, 1980). 

o Definiera samtliga element i hierarkin. 

När problemets hierarki har strukturerats återstår att fastställa studiens kvalitativa frågeställningar. 

Det andra steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande utgörs 

därmed av följande: 

 Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna. 

 Strukturera studiens hierarki av de strategiskt viktiga värdedimensionerna. 
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Figur 13: Steg 2 består av att identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna och därefter strukturera hierarkin till 
AHP-modellen. 

Steg 3: Förbered kundundersökningen 
När studiens hierarki har strukturerats är nästa steg att göra förberedelser inför kundundersökningen. 

Detta inkluderar att skapa de kvalitativa frågeställningarna som skall stödja AHP-undersökningens 

kvantitativa data, skapa intervjuunderlag (informationsblad och Excel dokument) och hitta 

respondenter. Steg 3 i processen att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande utgörs 

därmed av att: 

 Fastställa kundundersökningens kvalitativa frågeställningar. 

 Skapa intervjuunderlag. 

 Hitta respondenter. 

 

Figur 14: Steg 3 består av att förbereda kundundersökningen genom att fastställa kvalitativa frågeställningar, skapa 
underlag till intervjuer och hitta respondenter. 

Steg 4: Genomför kundundersökningen 
Nästa steg i processen är att samla in data om inbördes jämförelser mellan värdedimensionerna i AHP 

och de kvalitativa frågeställningar som utformats i Steg 3. Det fjärde steget i processen för att 

identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande utgörs därmed av att: 

 Genomföra kundundersökningen 
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Figur 15: Steg 4 består av att genomföra kundundersökningen. 

Steg 5: Låt företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar värdedimensionerna 
Woodruff (1997) beskriver att tidigare forskning visat att det finns ett gap mellan vad företag tror att 

kunderna värdesätter och vad de faktiskt värdesätter. Gale (1994) menar att det bör identifieras hur 

företaget själva tror att kunderna värderar olika värdedimensioner i ett erbjudande. Det är därmed 

intressant att låta företaget själva uppskatta hur de tror att kunderna värderar de olika 

värdedimensionerna. Detta resultat kan senare jämföras med kundernas värdepreferenser. 

Det femte steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande utgörs 

därmed av följande: 

 Låt företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar värdedimensionerna. 

 

Figur 16: Steg 5 består av att låta företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar de ingående värdedimensionerna. 

Steg 6: Sammanställ hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas 

värdepreferenser 

När kundernas värdepreferenser har kartlagts och företagets egna uppskattningar av kundernas 

värdepreferenser har genomförts är det sjätte och sista steget i processen för att identifiera vad 

kunderna värderar i ett barriärserbjudande att: 

 Sammanställa hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas faktiska 

värdepreferenser. 
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Figur 17: Steg 6 består av att göra en sammanställning av hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas 
värdepreferenser. 

6.2. Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell  
Nästa del i studiens arbetsmodell är att kartlägga företagets nuvarande affärsmodell. 

Definitionerna av vad en affärsmodell är och vilka delar den utgörs av skiljer sig åt 

mellan olika författare (Frankenberger et al., 2013; Linder & Cantrell, 2000; Zott, Amit 

& Massa, 2010). Ett sätt att beskriva, visualisera, bedöma och förändra affärsmodellen 

är genom ramverket Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) som presenteras i referensramen. Som 

nämndes i kapitel 4.1 Framtagning av referensram har Canvas använts i tidigare studier för att 

kartlägga företags affärsmodeller och ramverket har fått medhåll av andra författare (Chesbrough, 

2010) och kartläggningen av Geodesigns genomförs således med Canvas. Uppgiften i den här delen av 

studiens specificerade arbetsmodell är att: 

 Kartlägga företagets nuvarande affärsmodell utifrån Canvas 9 block. 

 

Figur 18: Kartlägga företagets nuvarande affärsmodell utifrån Canvas 9 block. 

6.3. Analysera hur dagens affärsmodell uppfyller vad 

kunderna värderar 
När det har identifierats vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande och när 

företagets nuvarande affärsmodell har kartlagts påbörjas nästa del i studiens 

arbetsmodell. Genom att använda resultatet från kundundersökningen är målet att hitta potentiellt 

nya affärskoncept som kan vara attraktiva för kunderna eller nya, bättre sätt för företaget att leverera 

kundvärde. Till att börja med behöver dagens affärsmodell analyseras med avseende på vad kunderna 

värderar. 
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Målet är att undersöka hur väl dagens affärsmodell är utformad för att uppfylla de värdepreferenser 

som kunderna har. Genom att jämföra kundernas värdepreferenser med den kartlagda 

affärsmodellen går det att identifiera om kunderna har behov som inte uppfylls av dagens 

affärsmodell, eller om kundvärde kan levereras på bättre sätt än i dagsläget. Uppgiften i den här delen 

av studiens specificerade arbetsmodell är att: 

 Analysera hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar. 

 

Figur 19: Då kundernas värdepreferenser har identifierats och företagets nuvarande affärsmodell har kartlagts kan 
analysen på hur väl dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar genomföras 

6.4. Förslag på anpassning av affärsmodellen 
När analysen av hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar har 

genomförts ska det slutligen föreslås hur Geodesign kan anpassa sin affärsmodell för att 

skapa ytterligare kundvärde. 

Analysen av dagens affärsmodell utifrån kundernas värdepreferenser kan påvisa eventuella brister i 

dagens affärsmodell. Både Frankenberger et al. (2012) och Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) 

nämner att nästa steg efter att problemområdena har identifierats är att generera nya idéer för 

potentiella affärsmodeller. Även Osterwalder och Pigneur (2010) belyser vikten av att generera nya 

idéer för potentiella affärsmodeller och menar också att det här bör göras utifrån ett kundperspektiv. 

Uppgiften i den här delen av studiens specificerade arbetsmodell är att: 

 Generera idéer för hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa 

ytterligare kundvärde. 

 

Figur 20: Efter att analysen från föregående del (Figur 19) har genomförts, kan det slutligen ges förslag på hur företaget 
kan anpassa sin affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde. 

6.5. Studiens specificerade arbetsmodell 
I detta kapitel har de fyra delarna i studiens arbetsmodell specificerats genom att applicera den 

litteratur som presenterats i studiens referensram på varje del. Studiens specificerade arbetsmodell 

ligger till grund för genomförandet av de kvarvarande delarna av studien och återkopplas till i 

fallstudien. Studiens specificerade arbetsmodell presenteras i Figur 21 nedan. 
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Figur 21: Studiens specificerade arbetsmodell. Källa: egen



   
 

 

 
 
 
Fallstudie 
I fallstudien genomfördes samtliga delar i studiens specificerade arbetsmodell på fallföretaget 

Geodesign. 

För att uppfylla studiens syfte identifierades först vad deras kunder värderar i ett barriärserbjudande 

och sedan genomfördes en kartläggning av företagets nuvarande affärsmodell. När denna information 

hade samlats in analyserades hur väl dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar och denna 

analys användes för att föreslå alternativ på hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande affärsmodell 

för att skapa ytterligare kundvärde. 
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7. Uppgiftsprecisering för fallstudie 
I detta kapitel beskrivs uppgiftspreciseringen för fallstudien. Först sammanfattas och presenteras 

studiens avgränsningar. Därefter preciseras de frågeställningar som ska besvaras i respektive del av 

den specificerade arbetsmodellen i den kommande fallstudien. 

7.1. Avgränsningar 

Avgränsningar i den specificerade arbetsmodellen 
En avgränsning som gjordes vid specificeringen av arbetsmodellen var att identifiera hur väl Geodesign 

levererar de strategiskt viktiga värdedimensionerna jämfört med konkurrenter. Både Gale (1994) och 

Woodruff och Gardial (1996) menar att enbart ta reda på vad kunderna värdesätter mest i ett 

erbjudande inte ger tillräckligt underlag för beslutstagande, utan det behöver även fastställas hur väl 

företaget levererar detta värde. Vid skapandet av kundvärde är det viktigt att ta hänsyn till 

konkurrenter och skapa mer värde för kunden än dem (Euchner & Ganguly, 2014; Gale, 

1994; Kothandaraman & Wilson, 2001). För att få ett fullständigt resultat skulle företagets levererade 

värde helst sättas i relation till konkurrenternas prestation, vilket också var den ursprungliga planen i 

studien. Det framkom tidigt i studiens datainsamling att detta steg skulle bli svårt att genomföra, 

eftersom det visade sig att de personer som varit i kontakt med barriärsystem oftast inte har 

erfarenhet av mer än ett system. Detta beror bland annat på att systemen är dyra och kommuner och 

stater investerar oftast bara i ett barriärsystem. Av de respondenter som var intresserade att delta i 

studien hade enbart 3 av 20 respondenter hanterat fler än ett system, och endast i ett av de tre fallen 

inkluderade detta Geodesigns barriärsystem. Studiens respondenter hade alltså inte erfarenhet nog 

att jämföra hur bra Geodesign levererar de strategiskt viktiga värdedimensioner jämfört med 

konkurrenter. 

 Studien behandlade inte hur väl Geodesign levererar de strategiskt viktiga 

värdedimensionerna i jämförelse med deras konkurrenter. 

De båda processerna som studiens analysmodell baserades på (Frankenberger et al. (2013) och 

Pynnönen, Hallikas & Ritala. (2012)) presenteras som iterativa. I den här studien kunde processen för 

att förändra företagets affärsmodell endast genomföras i en iteration på grund av tidsskäl. 

 Trots att processerna för affärsmodellsinnovation presenteras som iterativa i litteraturen 

genomfördes endast en iteration i denna studie. 

Både Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) och Frankenberger et al. (2013) anser att företagets 

intressenter ska inkluderas för input och bedömningar när den nya affärsmodellen ska byggas. 

Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) menar exempelvis att de genererade idéerna för potentiella nya 

affärskoncept till affärsmodellen ska valideras med kunderna för att identifiera vilken av de nya 

idéerna som är viktigast. Som en följd av tidigare begränsningar och av tidsskäl exkluderades det här 

steget från studien.  

 De genererade idéerna för nya affärskoncept till en potentiellt ny affärsmodell validerades 

inte av företagets intressenter, utan endast av företaget själva. 

Det sista steget i processerna för affärsmodellsinnovation av Frankenberger et al. (2013) och 

Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) är att implementera affärsmodellen i företaget. Då studiens syfte 

endast avser att presentera förslag på hur Geodesign kan anpassa sin affärsmodell, inte att 

implementera förslagen, ingick inte denna implementeringsfas i studien. En lyckad implementering 
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kräver ett flertal iterativa steg där affärsmodellen bland annat testas och finjusteras (Frankenberger 

et al., 2013; Pynnönen, Hallikas & Ritala, 2012) och på grund av studiens tidsbegränsning kunde inte 

detta genomföras i studien. 

 Fallstudien behandlade inte implementeringen av den nya affärsmodellen. 

Avgränsningar i urval 
Studien fokuserade kring hur dagens affärsmodell kunde anpassas utifrån vad kunder på marknaden 

värdesätter. Fallstudien inkluderade intervjuer med Geodesigns befintliga kunder och övriga personer 

som har praktisk erfarenhet av mobila barriärsystem. Av tidsskäl inkluderades inte övriga intressenter 

på marknaden, såsom leverantörer och partners. 

 Fallstudien inkluderade endast Geodesigns egna organisation samt företagets befintliga 

kunder och övriga personer som har praktisk erfarenhet av mobila barriärsystem. 

Geodesign agerar på många marknader runt om i världen. Av tidsskäl inkluderades endast vissa av 

Geodesigns marknadssegment i studien. De geografiska segment som inkluderades i studien var den 

svenska och den brittiska marknaden. Sverige och Storbritannien valdes därför att de är Geodesigns 

största marknader och företagets relationer till kunderna inte sker via agenter. 

 Studien inkluderar endast personer på den svenska och brittiska marknaden som har använt 

eller varit i kontakt med barriärsystem tidigare. 

På den brittiska marknaden inkluderades endast Geodesigns befintliga kunder. De befintliga kunderna 

antogs vara betydligt lättare att komma i kontakt med. Att ta kontakt med och hitta potentiella kunder 

och få dem att medverka i undersökningen skulle vara tidskrävande och framförallt kostsamt då både 

introduktionen till studien och själva intervjuerna innebär långa telefonsamtal och höga 

minutkostnader. 

 På den brittiska marknaden begränsades urvalet till Geodesigns befintliga kunder. 
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7.2. Uppgiftsprecisering 
I detta avsnitt konkretiseras de frågeställningar som behöver besvaras i respektive del av studiens 

specificerade arbetsmodell för att slutligen kunna uppnå studiens syfte. Avsnittet är uppdelat enligt 

delområdena i studiens arbetsmodell. 

Identifiera vad kunderna värderar 
Den första delen i studiens arbetsmodell är att ta reda på vad kunder på marknaden värderar i ett 

barriärserbjudande. Som studiens specificerade arbetsmodell beskriver ska kundernas 

värdepreferenser mätas med hjälp av AHP. Nedan presenteras de frågeställningar som behöver 

besvaras för att utforma kundenkäten, undersöka hur företaget uppskattar kunders värdepreferenser 

och slutligen identifiera hur kunderna värderar värdedimensionerna i barriärserbjudandet. 

För att kunna undersöka vad kunder på marknaden anser vara värdeskapande i ett erbjudande och 

för att kunna utforma studiens enkät behöver först hierarkin av värdedimensioner struktureras. Den 

första huvudfrågan i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande är 

följande: 

1. Hur ser hierarkin av kundvärdesdimensioner för ett barriärserbjudande ut? 

För att strukturera hierarkin behöver först de värdedimensioner som kan ingå i ett erbjudande 

identifieras (Woodruff & Gardial, 1996). Huvudfråga 1 består av två underfrågor: 

Uppgiften i steg 1 av att identifiera vad kunderna värderar är att identifiera samtliga värdedimensioner 

som ett erbjudande kring barriärsystem kan innehålla. Den första underfrågan till att strukturera 

hierarkin av värdedimensioner är därför följande: 

1.1. Vilka samtliga värdedimensioner finns i ett barriärserbjudande? 

Uppgiften i steg 2 av att identifiera vad kunderna värderar är att reducera de framtagna 

värdedimensionerna till ett fåtal relevanta (de strategiskt viktiga) som ska inkluderas i studien. Den 

andra underfrågan till att strukturera hierarkin av värdedimensioner är därför följande: 

1.2. Vilka är de strategiskt viktiga värdedimensionerna? 

När hierarkin av värdedimensioner för ett barriärserbjudande har skapats kan studiens 

intervjuunderlag utformas (steg 3) och kundundersökningen kan påbörjas (steg 4). Den andra 

huvudfrågan att besvara för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärsystem är följande:  

2. Hur värderar kunderna värdedimensionerna i ett barriärserbjudande? 

Steg 5 och steg 6 i att identifiera vad kunderna värderar är att låta företaget uppskatta hur de tror att 

kunderna värderar dimensionerna i ett barriärserbjudande och sedan jämföra detta med hur 

kundernas värdering egentligen ser ut. Huvudfråga tre i processen att identifiera vad kunderna 

värderar i ett barriärserbjudande är därför följande: 

3. Hur väl överensstämmer företagets uppskattning av kundvärdespreferenser med de 

faktiska? 

För att besvara denna frågeställning behöver först företaget uppskatta hur kundernas 

värdepreferenser ser ut och således har denna huvudfråga en underfråga som först beöver besvaras: 

3.1. Hur uppskattar Geodesign kundernas värdepreferenser? 
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Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell 
Som framgår i studiens arbetsmodell är nästa del att kartlägga företagets nuvarande affärsmodell. 

Kartläggningen av företagets affärsmodell genomförs med hjälp av Canvas och dess tillhörande frågor 

tillsammans med övriga anpassade frågeställningar. Huvudfrågan att besvara i kartläggningen av 

företagets nuvarande affärsmodell är därför: 

1. Hur är företagets nuvarande affärsmodell uppbyggd utifrån Canvas nio block? 

Analysera hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar 
När denna del av studiens arbetsmodell inleds har företagets affärsmodell kartlagts och data kring 

kundernas värdepreferenser har samlats in. Fallföretaget har också genomfört en uppskattning av 

kundernas värdepreferenser och denna har jämförts med kundernas faktiska värdepreferenser. 

Målsättningen i denna del är att analysera hur väl dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna 

värderar och således är huvudfrågan att besvara i denna del: 

1. Hur uppfylls kundernas värdepreferenser av dagens affärsmodell? 

Förslag på anpassning av affärsmodellen 
När analysen av hur väl dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar kan slutligen den 

huvudsakliga frågeställningen för att uppfylla studiens syfte besvaras: 

2. Hur kan Geodesign anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde? 

För att ge en tydlig överblick av vilka frågeställningar som är kopplade till respektive del i studiens 

arbetsmodell presenteras en sammanfattning av frågeställningarna i Figur 22 nedan. 
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Figur 22: Uppgiftspreciseringens frågeställningar i respektive del av studiens arbetsmodell 
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8. Metod för fallstudie 
I detta avsnitt presenteras metodiken för fallstudien. Avsnittet inleds med en utförlig beskrivning av 

tillvägagångssättet i respektive del av studiens arbetsmodell. Avsnittet avslutas sedan med 

metodkritik för metodiken i respektive del av fallstudien. 

8.1. Metod för genomförandet av studiens specificerade 

arbetsmodell 
I detta avsnitt presenteras den metodik som användes i respektive del av studiens arbetsmodell för 

att besvara studiens syfte. Metodiken presenteras enligt följden av delarna i den specificerade 

arbetsmodellen och inleds med tillvägagångssättet för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande. 

Identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande 
Som beskrivits i studiens specificerade arbetsmodell bestod processen för att 

identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande av totalt 6 steg: 

Steg 1: Identifiera samtliga möjliga värdedimensioner i ett erbjudande 

Steg 2: Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna och 

strukturera studiens hierarki 

Steg 3: Förbered kundundersökningen 

Steg 4: Genomför kundundersökningen 

Steg 5: Låt företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar värdedimensionerna 

Steg 6: Sammanställ hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas 

värdepreferenser. 

Nedan presenteras tillvägagångssättet under respektive steg. 

Steg 1: Identifiera samtliga möjliga värdedimensioner i ett erbjudande 
Det första steget i processen att undersöka kunders värdepreferenser bestod 

av att: 

 Identifiera samtliga värdedimensioner som ett erbjudande kring 

barriärsystem kan innehålla. 

Pynnönen, Hallikas och Ritala (2012) menar att företagsrepresentanter och industri experter bör lista 

de ingående värdedimensionerna, medan Gale (1994) och Woodruff och Gardial (1996) menar att 

marknadens kunder ska lista de viktigaste värdedimensionerna som kan ingå i ett erbjudande. För att 

få en komplett och trovärdig bild inkluderades både anställda på Geodesign och en person med lång 

erfarenhet av översvämningar vid identifieringen av värdedimensioner. Av tidsskäl och geografiskt 

avstånd inkluderades inte marknadens kunder i kartläggningen av värdedimensioner. Saaty (1980) 

berättar att han i sina studier oftast använder brainstorming för att identifiera element som är 

relevanta och att samlingen av element kan behöva omarbetas innan en väldefinierad hierarki är 

formulerad. Brainstorming har bland annat fördelarna att det genereras idéer snabbt, kräver lite 

materiella resurser och är lätt för deltagarna att medverka i (Wilson, 2013). Brainstormingtillfällen 

med respondenter valdes därför som metod för att identifiera värdedimensioner. 

Wilson (2013) presenterar ett antal punkter som bör genomföras vid ett brainstormingtillfälle. 

1. Konstruera den övergripande frågeställningen som ligger till grund för brainstormingen. 
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Den frågeställning som användes för att hitta värdedimensioner under 

brainstormingtillfällena i studien var: 

”om du stod inför att välja mellan olika kompletta erbjudanden med barriärsystem, vilka 

uppsättningar av värdedimensioner skulle kunna få dig att föredra ett erbjudande över ett 

annat?” 

2. Be deltagarna att förbereda sig för tillfället genom exempelvis hemläxor. 

För att förbereda deltagarna för brainstormingen och påbörja formandet av idéer redan innan 

brainstormingen fick respondenterna tänka över möjliga värdedimensioner i förväg. 

Respondenterna ombads att skriva ner eventuella värdedimensioner de kom att tänka på och 

ta med dessa till tillfället. Detta gjorde att respondenterna var uppvärmda när de kom till 

brainstormingen, vilket ökade tidseffektiviteten. 

3. Bestäm regler att förhålla sig till under brainstormingen. 

För att hålla fokus på rätt uppgift under brainstormingen och för att möjliggöra genererande 

av idéer, bestämdes ett antal regler som respondenterna fick förhålla sig till. Några av dessa 

var de som Wilson (2013) beskriver; exempelvis att kvantitet snarare än kvalitet är i fokus, att 

inga idéer bortses från, att större värdedimensioner bör brytas ner i mindre bitar, och att 

respondenten förhåller sig till ämnet och inte går in på exempelvis personliga erfarenheter. 

Till att börja med genomförde studiens författare två egna brainstormingtillfällen med en dags 

mellanrum, för att underlätta för nytänkande. Fördelen med att ha en initial bas av värdedimensioner 

var att övriga respondenter sedan kunde använda denna lista som grund för att få dem att förstå vilka 

sorters värdedimensioner som efterfrågades. Det visade sig också att samtliga respondenter ansåg att 

den lista av värdedimensioner som studiens författare tagit fram till stor del var heltäckande. Endast 

ett fåtal ytterligare värdedimensioner lades till under brainstormingtillfällena med respondenter. 

De respondenter som inkluderades för att identifiera värdedimensioner i ett barriärserbjudande var 

först Sten-Magnus Kullberg (Geodesign), följt av Samuel Kullberg (Geodesign) och slutligen en person 

som ansvarar för operativ övervakning av vattendrag och flödesfrämjande åtgärder i en större region 

i Sverige1. Listan med värdedimensioner uppdaterades efter varje brainstormingtillfälle och användes 

sedan under samtalet med nästföljande respondent. Brainstormingtillfället med Geodesigns VD Sten-

Magnus Kullberg genomfördes personligen. De två övriga genomfördes över telefon, på grund av 

avståndet till respondenten. 

Som nämnts tidigare framhäver både Lekvall och Wahlbin (2001) och Bryman och Bell (2003) vikten 

av att skicka ut introducerande underlag till respondenterna innan tillfället, och två dagar innan 

tillfället skickades ett informationsblad (se Appendix E: Introduktion för identifiering av 

värdedimensioner) ut till respondenterna med information som Lekvall och Wahlbin (2001) och 

Bryman och Bell (2003) anser måste inkluderas. Informationsbladet inkluderade bland annat: 

 

 Målsättningen med brainstormingtillfället 

                                                            

 

 

*18 års erfarenhet av översvämningar och barriärsystem. Garanterades anonymitet i studien. 



Metod för fallstudie

 

47 
 

 Genomförandet 

 Ungefärlig tidsåtgång 

 Grundregler under tillfället 

 Vad datan kommer att användas till 

 Exempel på de värdedimensioner som redan hade identifierats 

 Vad respondenten ska förbereda inför tillfället 

För att underlätta och skapa fokus kring uppgiften tog studiens författare fram en struktur som 

brainstormingen följde. Intervjutillfället följde barriärernas livscykel och värdedimensioner 

identifierades steg för steg i livscykeln. Stegen i livscykeln var: 

1. Köpprocessen 

2. Leverans av systemet 

3. Lagring av systemet 

4. Hämtning, installation och användning av systemet under översvämningar 

5. Kundservice och reparationer 

6. Utbildning och träning 

7. Övrigt 

Två grundpelare vid brainstorming är att kvantitet snarare än kvalitet är målet med tillfället och att 

vilda och nya idéer ska uppmuntras (Wilson, 2013). Båda dessa grundpelare togs upp i det 

introducerande underlaget som skickades till respondenterna och även i introduktionen vid 

brainstormingtillfället. Trots detta (precis som Frankenberger et al. (2013) beskriver i fasen att 

forma/generera nya idéer) var en av svårigheterna under tillfällena att få respondenterna att tänka 

utanför ramarna på det nuvarande erbjudandet. De värdedimensioner som kom fram var oftast 

kopplade till sådant respondenterna antingen uppskattade själva eller antog att kunder och användare 

uppskattade i ett erbjudande. För att också hitta möjliga värdedimensioner som inte ingår i dagens 

erbjudanden blev respondenterna frekvent påminda om att målsättningen med brainstormingtillfället 

inte enbart var att beskriva dagens erbjudande, utan även att blicka framåt till vad som kan komma 

att ingå i framtiden. 

Efter de tre brainstormingtillfällena bestod listan av värdedimensioner av totalt 80 unika 

värdedimensioner. Listan presenteras i sin helhet i Kapitel 9.1 Empiri: Vilka samtliga värdedimensioner 

finns i ett barriärserbjudande?). 

Steg 2: Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna och 

strukturera studiens hierarki 
Det andra steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande bestod av att utifrån alla identifierade värdedimensioner i 

Steg 1: 

 Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna.  

 Strukturera studiens hierarki av de strategiskt viktiga värdedimensionerna. 

Identifiera de strategiskt viktiga värdedimensionerna 
Det fanns olika anledningar till att reducera de värdedimensioner som skulle inkluderas i 

kundundersökningen. För det första kunde inte AHP-modellen hantera fler än 9 huvudattribut och 9 

underattribut per huvudattribut (Saaty, 1980). För det andra bestäms antalet parvisa jämförelser av 

värdedimensioner som respondenter behöver göra av ekvationen (n2-n)/2 vilket är exponentiellt 

ökande. Eftersom intervjutiden för varje respondent var begränsad behövde antalet 

värdedimensioner begränsas, utan att bortse från viktiga värdedimensioner. 
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Woodruff och Gardial (1996) presenterar tre kriterier för att reducera antalet värdedimensioner till 

ett fåtal strategiska att inkludera i kundundersökningen: 

1. Identifiera likheter i uttalanden om värdedimensioner och gruppera värdedimensioner efter 

likheterna. Detta presenteras även av Saaty (1980) i AHP. 

2. Bortse från de värdedimensioner som företaget inte kan förändra. 

3. Ta bort de värdedimensioner som har liten betydelse. Detta steg presenteras också av Gale 

(1994) och Pynnönen, Hallikas & Ritala (2012). 

Den första reduceringen gjordes därför kontinuerligt genom att identifiera likheter mellan de 

värdedimensioner som framtogs i Steg 1. Under brainstormingen av värdedimensioner var kvantiteten 

av idéer viktig, vilket ledde till att dubbletter och snarlika värdedimensioner uppkom. Mellan varje 

brainstormingtillfälle togs dubbletter bort och snarlika värdedimensioner lades samman till 

gemensamma beskrivningar i den nya uppdaterade lista som användes vid efterkommande 

brainstormingtillfälle. När listan med värdedimensioner sammanställdes efter intervjun med den sista 

respondenten rensades de sista dubbletterna och snarlika värdedimensionerna. Enligt Woodruff och 

Gardial (1996) bör grupperingen av flera värdedimensioner valideras av kunderna för att säkerställa 

att grupperingen har samma innebörd som kunderna menade. I de fall då snarlika dimensioner hade 

grupperats till gemensamma beskrivningar var det tydligt vad respondenten menade, och det förekom 

inga otydligheter som studiens författare behövde bekräfta i efterhand. 

I den andra punken för att reducera menar Woodruff och Gardial (1996) att de värdedimensioner som 

företaget inte kan påverka bör bortses från. Det visade sig att samtliga 80 värdedimensioner på den 

ursprungliga listan var möjliga för företaget att påverka, eller kunde ha en inverkan på företagets 

affärsmodell på ett eller annat sätt och inga dimensioner exkluderades därför i detta steg. 

När den tredje punkten nåddes återstod alltså samtliga 80 värdedimensioner. Innan grupperingen av 

värdedimensioner påbörjades behövde en övervägning göras för att reducera antalet 

värdedimensioner att inkludera i kundundersökningen till ett fåtal relevanta. Till att börja med 

grupperades de 80 värdedimensionerna genom affinity diagramming (Babbar, Behara & White, 2002). 

Affinity diagramming-metoden genomfördes i fem steg: 

1. Samtliga 80 värdedimensioner skrevs på lappar. 

2. Lapparna placerades på en stor arbetsyta. 

3. Studiens författare organiserade värdedimensionerna i huvudgrupper som hänger ihop eller 

är relaterade på något sätt. 

4. Passande namn (labels) genererades för huvudgrupperna. 

5. Processen upprepades till dess att båda deltagarna var nöjda med uppdelningen av 

värdedimensioner. 

Grupperingen av värdedimensioner gjordes även för att kunna strukturera hierarkin för AHP-

modellen, vilket innebar att huvudkriterier identifierades utifrån de värdedimensionerna som tagits 

fram. Därmed försvann den uppdelning som tidigare utgått från barriärernas livscykel och 

värdedimensionerna grupperades istället i huvudgrupper. Omgrupperingen av värdedimensionerna 

mynnade ut i följande 10 huvudgrupper: 
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 Produktkvalitet 

 Användarvänlighet 

 Funktionalitet 

 Träning och Utbildning 

 Leverantörskvalitet 

 Kundinteraktion/Uppföljning och hjälp från Leverantör 

 Kundservice 

 Leverans och Lagring 

 Försäljning 

 Pumpar och Dränblock 

För att se vilka värdedimensioner som tillhörde respektive huvudkriterium vid denna tidpunkt, se 

Appendix F: Värdedimensioner efter affinity diagramming. 

80 värdedimensioner utplacerade i 10 huvudkriterier var för många att inkludera i studien och efter 

prioritering reducerades antalet huvudkriterier och värdedimensioner. ”Pumpar och Dränblock” togs 

bort från listan av huvudkriterier eftersom abstraktionsnivån ansågs vara för hög för att bidra med 

värde. Både pumpar och dränblock erbjuds idag av Geodesign och ansågs vidare vara nödvändiga i ett 

erbjudande. För att få ut något värdefullt skulle de ha brutits ner i subgrupper som hade beskrivit 

deras specifikationer, exempelvis pumpkapacitet. 

De två huvudkriterierna ”Kundinteraktion/Uppföljning och hjälp från leverantör” och ”Kundservice” 

modifierades och slogs samman i ett nytt huvudkriterium, kallat ”Leverantören involverar sig”. 

Huvudkriteriet ”Leverans och Lagring” gjordes också om och kom istället att kallas ”Effektivitet i 

Lagring och Transport. I och med det hade antalet huvudkriterier reducerats från 10 st. till 7 st. 

Därefter gjordes en noggrann rensning av de 80 värdedimensionerna för att ta med de som ansågs 

vara mest lättförståeliga och givande för studiens genomförande. Detta gjorde att antalet 

värdedimensioner minskades till 26 st. 

Rimligheten av grupperingen och prioriteringen av värdedimensioner som skulle inkluderas i studien 

validerades när Geodesign själva genomförde bedömningen av värdepreferenser (Steg 4). Företaget 

godkände den uppdelning som studiens författare gjort och inga ändringar behövde göras bland de 

strategiskt viktiga värdedimensionerna. 

Strukturera studiens hierarki av de strategiskt viktiga värdedimensionerna. 
Vid struktureringen av studiens hierarki av de strategiskt viktiga värdedimensionerna utgjorde de 7 

huvudkriterierna hierarkins första nivå och värdedimensionerna i respektive huvudkriterium utgjorde 

nivå 2. 

Processens fokus bestämdes genom att sammanfatta frågeställningen för kundundersökningen till:  

”Om du stod inför att välja mellan olika barriärsystem,   

vilket kriterium i erbjudandet är viktigast för dig?” 

Det slutliga steget var att skriva ner definitioner av alla element som ingår i hierarkin och detta gjordes 

för samtliga värdedimensioner. Definitionerna hittas för respektive värdedimension i Appendix G: 

Definitioner av värdedimensionerna. 

Den slutgiltiga hierarkin och de värdedimensioner som inkluderades i studien presenteras i sin helhet 

i kapitel 9.2 Analys. 
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Steg 3: Förbered kundundersökningen 
Det tredje steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande bestod av att: 

 Fastställa kundundersökningens kvalitativa frågeställningar. 

 Skapa intervjuunderlag. 

 Hitta respondenter. 

Fastställa kundundersökningens kvalitativa frågeställningar 
De kvalitativa frågeställningarna som skulle stödja viktningen av värdedimensioner bestämdes av 

studiens författare till: 

”Reflektera över saker som du tycker skulle kunna förbättras i ett barriärserbjudande. Vilka problem 

har du upplevt under översvämningar som dagens barriärsystem inte klarade av att hantera? Vad 

kan leverantörerna göra annorlunda för att underlätta vid översvämningar?” 

Eftersom studiens syfte var att hitta sätt som fallföretaget kunde anpassa sin nuvarande affärsmodell 

för att skapa ytterligare kundvärde var det intressant att höra vad användare och kunder hade upplevt 

när de hanterat barriärsystemen. 

Skapa intervjuunderlag 
När hierarkin hade utformats kunde formuläret som skulle användas som underlag under 

kundintervjuerna skapas. Formuläret utformades i Excel och återfinns i Appendix H: Intervjuformulär 

för kunders värdepreferenser. Formuläret innehöll ett blad per huvudkriterium och ett blad för 

vägningen mellan samtliga huvudkriterier för att strukturera arbetsbladen och göra 

tillvägagångssättet intuitivt. Vägningen mellan huvudkriterierna lades sist i formuläret, eftersom 

respondenten då kunde få en känsla för vad respektive huvudkriterium innebar. I formuläret skapades 

även en introduktionssida som inkluderade de inledande frågorna för intervjun: 

 Vilken position respondenten har i sin organisation. 

 Vilka sorters barriärer respondenten tidigare har hanterat/kommit i kontakt med. 

 Om respondenten har använt barriärer vid en översvämning eller inte. 

Inledningssidan innehöll även de kvalitativa frågeställningarna. 

Hitta respondenter 
Under studiens genomförande hade fallföretaget Geodesign anlitat personer för att undersöka 

behovet av ett nytt affärskoncept. Målmarknaden var kommuner och räddningstjänster i Sverige, 

vilket också var en viktig målgrupp för denna studie. Geodesign bad därför det anlitade företaget att 

under sin kontakt med kunder också undersöka om de hade praktisk erfarenhet av att hantera mobila 

barriärsystem och markera detta om så var fallet. Listan bestod av kontaktinformation till totalt 53 

kommuner och räddningstjänster som hade tillgång till mobila barriärsystem. På listan fanns bland 

annat kontaktuppgifter till personer i samtliga områden i Sverige som drabbats av översvämningar 

under perioden 2000-2014. 

Studiens författare kontaktade samtliga 53 namn på denna lista och i många fall hänvisade den första 

kontaktpersonen vidare till personer som denne visste hade praktisk erfarenhet av mobila 

barriärsystem. Vidare kontaktades också Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, samt 

skadeservice. Utöver detta var det viktigt att inkludera Geodesigns nuvarande kunder i 

undersökningen. Efter en första telefonkontakt där respondenten informerades om studiens syfte och 

varför respondenten hade valts tackade 18 personer ja till att medverka i studien (Se Appendix I: Lista 
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på medverkande respondenter). De personer som avböjde gjorde det antingen av bristande kunskap 

om barriärsystem, tidsmässiga orsaker eller ovilja att medverka. Alla respondenter som valde att 

medverka i studien hade praktisk erfarenhet av temporära barriärsystem, men alla hade inte använt 

dem vid översvämning, och bestod främst av personal från räddningstjänster och andra myndigheter. 

Studiens författare mottog även en lista på 14 kunder på den brittiska marknaden som adderades till 

det ursprungliga urvalet. I fallet med dessa respondenter genomfördes inte telefonintervjuer utan 

istället användes det utförliga underlaget som företagets anställda använde. För att komma i kontakt 

med kunderna tog studiens författare fram ett informationsunderlag (Se Appendix J: 

Introduktionsmail till brittiska respondenter) som Britt Warg (Geodesign) mailade ut. Anledningen till 

det här var att säkerställa att informationen kom fram och inte hamnade i skräppostmeddelanden. 

Informationsunderlaget gav bland annat respondenterna en beskrivning av målet med 

undersökningen, vad som förväntades av dem samt hur de skulle gå tillväga. I varje mail fanns en 

personlig länk till Google Docs där respondenterna fick genomföra viktningen. Av de 14 brittiska 

kunderna som kontaktades var det 2 kunder som valde att medverka och de här respondenterna 

återfinns i Appendix I: Lista på medverkande respondenter. 

Steg 4: Genomför kundundersökningen 
Det fjärde steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande bestod av att: 

 Genomföra kundundersökningen 

Datainsamlingen utfördes med telefonintervjuer, vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är en effektiv 

metod för att inkludera respondenter som är geografiskt långt borta. Telefonintervjuer ger även 

möjlighet till att vidareutveckla frågor och att aktivt hjälpa respondenten, till skillnad mot enkäter. 

Den främsta anledningen till att använda telefonintervjuer var att de är billiga och snabba att 

administrera, vilket Bryman och Bell (2003) beskriver som en fördel med telefonintervjuer över 

personliga intervjuer. Telefonintervjuerna var strukturerade och bestod av i förväg bestämda frågor. 

Under samtliga intervjuer användes ett intervjuunderlag i Excel. Varje respondent fick en personlig 

länk till Google docs som skickades till respondenten i förväg och för att uppnå ett högt antal 

medverkande fick samtliga respondenter möjligheten att välja tid för intervjun. Både Frey (2004) 

(refererad i Bryman & Bell, 2003, s. 216) och Lekvall och Wahlbin (2001) anser att längden hos en 

telefonintervju inte bör överstiga 20-25 minuter på grund av att respondenten snabbare tröttnar än 

under en personlig intervju. Därför behövde frågeformuläret, inklusive introduktionen till studien 

anpassas till en begränsad tidsram. Intervjuns introduktion begränsades där det var möjligt och den 

inledande kvalitativa frågeställningen begränsades till 5 minuter. Detta gav vanligtvis 20-25 minuter 

för respondenten att genomföra viktningen av värdedimensionerna. Enligt Bryman och Bell (2003) 

tillför sällan närvaron av en andra intervjuare något extra värde vid telefonintervjuer. På grund av den 

tidsbegränsning studiens författare hade beslutades det därför att varje intervju skulle genomföras av 

en person. 

Lekvall och Wahlbin (2001) nämner ett antal viktiga punkter att meddela respondenten om i förhand. 

Under tiden mellan första kontakten och intervjun skickades ett informationsblad ut (Se Appendix K: 

Introduktionsmail till svenska respondenter) till samtliga respondenter med viktig information om 

bland annat: 

 Varför undersökningen var viktig och i vilket syfte informationen skulle komma att användas. 

(även Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2003) 

 Varför respondenten hade valts. (även Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2003) 
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 Att materialet hanterades konfidentiellt och att intervjupersonerna och deras företag 

garanterades strikt anonymitet. (även Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2003) 

 Respondentens frivillighet att delta i undersökningen. 

 Vad respondenten behövde förbereda inför intervjun. 

Bryman och Bell (2003) och Lekvall och Wahlbin (2001) påpekar vikten av att de personer som ska 

genomföra intervjun genomgår en introduktionsträning för att säkerställa att intervjun går enligt plan 

och för att reda ut eventuell problematik i förväg. Detta var viktigt i denna studie eftersom studiens 

författare genomförde intervjuerna på separata håll och behövde därför säkerställa att intervjuerna 

genomfördes på ett unifierat sätt för att behålla säkerhet i resultatet. 

För AHP-jämförelserna använde respondenten Excel-dokumentet som underlag för viktningen av 

värdedimensioner inom respektive område. För respektive viktning mellan två värdedimensioner 

ombads respondenten att svara på frågan: 

”Givet två par av värdedimensionerna,  

vilket av dessa är viktigast för dig i ett barriärserbjudande?” 

Om respondenten föredrog det ena över det andra noterades detta i kolumnen för vilken 

värdedimension som var viktigast. Frågan som följde var sedan: 

”Hur stark är denna dominans?” 

Respondenten fick då avgöra dominansen av en värdedimension över den andra enligt den 

viktningsskala som Saaty (1980) presenterar och detta värde skrevs in i kolumnen för värdering. 

Under intervjun följde även kvalitativa frågeställningar där respondenten kort fick berätta varför den 

viktade på ett visst sätt. Eftersom intervjutiden var begränsad skedde det framförallt då någon 

värdedimension viktades extremt mycket högre eller lägre än en annan. Vidare noterades löpande 

kommentarer som respondenterna delade med sig av under viktningens gång och som gav ytterligare 

kvalitativ data till varför de viktade på ett visst sätt. 

Efter intervjuerna behövde respondenternas viktningar föras in den AHP-modell i Excel som togs fram 

av studiens författare (Se Appendix L: AHP-modellen). De numeriska viktningar fördes in i AHP-

modellen vilken därefter beräknade hur varje respondent hade viktat de olika värdedimensionerna. 

Precis som för det underlag som användes under intervjun bestod modellen av 8 olika flikar. De 7 

huvudattributen och deras underattribut hade en flik vardera och en flik innehöll viktningen av 

huvudattributen. AHP-modellen beräknande därefter egenvärden, konsistens och hur 

värdedimensionerna hade viktats relativt varandra. 

Slutligen syntetiserades den kvalitativa och kvantitativa datan och de numeriska värdena för 

respondentens värdepreferenser fördes in i ett sammanställningsdokument i Excel. Detta dokument 

användes sedan för att slå ihop respondenternas viktningar till den data som presenteras i 

empirikapitlet. 

Steg 5: Låt företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar 

värdedimensionerna  
Det femte steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande bestod av att: 

 Låta företaget uppskatta hur de tror att kunder viktar värdedimensionerna. 
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Som nämnts tidigare anser Gale (1994) att det bör identifieras hur företaget själva tror att kunderna 

värderar olika värdedimensioner i ett erbjudande. Därmed fick Sten-Magnus Kullberg (Geodesign), 

Samuel Kullberg (Geodesign), samt Britt Warg (Geodesign) genomföra samma viktning som kunderna. 

Tanken var att genomföra det tillsammans med respondenterna under tre separata intervjuer. Det var 

dock svårt för respondenterna att medverka i studien på fasta tidpunkter. Som en följd av det togs ett 

mer genomarbetat underlag för genomförandet av enkäten fram med tydliga beskrivningar och 

exempel, vilket därefter mailades ut till respondenterna. Då respondenter själva ska fylla i ett 

frågeformulär är det enligt Bryman och Bell (2003) viktigt att instruktionerna är enkla och tydliga. Med 

hänsyn till att studiens författare vid den här tidpunkten hade god kontakt med företaget i allmänhet 

och med Sten-Magnus i synnerhet fick de ses som testare av formuläret och det framkom i mailet att 

de skulle återkomma om något var otydligt. 

I den beskrivning som gavs till företagets respondenter var det av vikt att framhäva att deras 

genomförande skulle ske med perspektivet av hur de trodde att marknadens kunder viktade 

värdedimensionerna och inte hur de själva viktade dem. För att få ut ett bra resultat var det viktigt att 

säkerställa att respondenterna var införstådda med vilket perspektiv de skulle ta och därmed fick de i 

det mail som skickades ut bekräfta att de var införstådda med det. 

Resultatet från respondenterna var konsistent (Saaty, 1980) i 2 av 3 fall. I det fall där det inte var 

konsistent kontaktades respondenten och tillsammans modifierades undersökningen. Studiens 

författare fick då tydligare förklara begreppet konsistens och under vilka områden det inte var korrekt 

genomfört. Denna respondent medgav även att viktningen var något hastigt genomförd, men med lite 

förklaring blev det i slutändan hög konsistens. 

Steg 6: Sammanställ hur företagets uppskattning stämmer överens med 

kundernas värdepreferenser 

Det sjätte och sista steget i processen för att identifiera vad kunderna värderar 

i ett barriärserbjudande bestod av att: 

 Sammanställa hur företagets uppskattning stämmer överens med kundernas faktiska 

värdepreferenser 

När både Geodesigns uppskattade värdering av kunders värdepreferenser och respondenternas svar 

hade samlats in kunde dessa jämföras mot varandra för att avgöra hur väl Geodesign förstår 

användarnas värdepreferenser i ett barriärserbjudande. Data från dessa respondenter 

sammanställdes i Excel och presenteras på grafisk form i empiriavsnittet senare i rapporten. 

Kartlägg företagets nuvarande affärsmodell 
 Hur är företagets nuvarande affärsmodell uppbyggd utifrån Canvas 

nio block? 

För att kartlägga dagens affärsmodell användes verktyget Canvas. Bryman och 

Bell (2003) påpekar att det alltid är fördelaktigt att genomföra en pilotstudie 

innan den riktiga studien genomförs. Innan den första intervjun genomfördes försökte studiens 

författare själva att genomföra en pilotintervju med modellering av Canvas för att bland annat kunna 

identifiera eventuella delar som var svåra att förstå. 

För att kartlägga Geodesigns affärsmodell utifrån Canvas nio block genomfördes inledningsvis en 

strukturerad intervju med företagets VD Sten-Magnus Kullberg. Under intervjun gick studiens 

författare igenom Canvas nio olika block tillsammans med Sten-Magnus. Inför intervjun tog studiens 
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författare fram ett intervjuunderlag (se Appendix M: Kartläggning av affärsmodellen) vilken senare 

användes under kartläggningen. Underlaget gav dels en beskrivning av intervjuns struktur, dels gav 

det respondenten information om verktyget Canvas och innebörden av de nio olika blocken. I 

underlaget fanns även den lista med frågeställningar som är kopplad till respektive block. Det här 

underlaget skickades ut till Sten-Magnus i god tid inför intervjun. Både Lekvall och Wahlbin (2001) 

samt Bryman och Bell (2003) framhäver vikten av att skicka ut introducerande underlag till 

respondenter. 

Eftersom att de fåtal anställda hos Geodesign arbetar med liknande arbetsområden och med samma 

produkterbjudande fast på olika marknader kunde samtliga anställda hos Geodesign ha betydande 

input vid kartläggningen av företagets nuvarande affärsmodell. Genom att använda sig av 

triangulering (insamling av data från flera olika källor) blev modelleringen av företagets nuvarande 

affärsmodell förhoppningsvis mer utförlig och korrekt än om endast en person hade fått genomföra 

kartläggningen. Underlaget skickades därför också ut till representanterna för kontoret i Stockholm 

och Warwick. I Tabell 4 nedan ges en sammanställning av de som medverkade för att kartlägga 

affärsmodellen. 

Tabell 4: Visar de företagsrepresentanter som medverkade vid kartläggningen av den nuvarande affärsmodellen. Källa: egen 

Intervjuer Medverkande Metod 

Linköping Sten-Magnus Kullberg (VD och 
ägare Geodesign) 

Personlig workshop 

Stockholm Samuel Kullberg (Marknadsföring, 
Företagsstrategi, Promotion) 

Personlig workshop/ 
workshop över 
telefon/Skype 

Warwick (England) Britt Warg (UK Sales manager) 
Steven Hurford (Sales assistant) 

Workshop över 
telefon/Skype 

Efter att en intervju genomförts med Sten-Magnus sammanställdes resultatet och skickades dels ut 

till Sten-Magnus för verifiering och godkännande, dels skickades det ut till resterande respondenter. 

Efter att underlaget skickats ut till representanterna för de två andra kontoren genomfördes en 

telefonintervju med Samuel Kullberg på kontoret i Stockholm där han fick komma med kommentarer 

och göra tillägg till det befintliga materialet. Här identifierades det även om de olika representanterna 

hade meningsskiljaktigheter kring affärsmodellen och om sådana uppkom diskuterades de med Sten-

Magnus. Av tidsskäl kunde representanten från Warwick inte medverka vid en telefonintervju men 

samtidigt hade representanten inget att tillägga från den sammanställda affärsmodellen som 

genomfördes med företagets VD. Det fanns flera olika skäl till att de övriga respondenterna enbart 

fick komma med kommentarer och övrig input. Den främsta anledningen var minimera tidsåtgången 

för företaget i stort. Den första intervjun med Sten-Magnus varade i ungefär tre timmar. I och med att 

de två andra respondenterna inte befann sig i Linköping skulle intervjuerna med dem ske över telefon. 

För att respondenter inte ska tappa fokus och intresse menar Både Frey (2004) (refererad i Bryman & 

Bell, 2003, s. 216) och Lekvall och Wahlbin (2001) att en intervju över telefon inte bör överstiga 20-25 

minuter. Vidare anses Sten-Magnus, som företagets VD, vara den person som har bäst koll på 

företagets affärsmodell. I kort innebar det att en längre intervju genomfördes med Sten-Magnus för 

att sedan kompletteras genom en kortare telefonintervju med Samuel Kullberg och avstämning med 

Britt Warg (Warwick). 

Efter att input tagits in från de tre respondenterna sammanställdes en slutgiltig bild av företagets 

affärsmodell. Tillsammans med Sten-Magnus Kullberg kunde eventuella block som inte 

överensstämde diskuteras och övriga representanter kontaktades om något behövde utredas. I 
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samråd med Sten-Magnus Kullberg kunde en slutlig unifierad beskrivning av företagets affärsmodell 

presenteras. 

Analysera hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna 

värderar  
När kundundersökningen om kunders värdepreferenser hade genomförts och 

företagets affärsmodell hade kartlagts sammanställdes all data i Excel och 

presenterades på grafisk form. För varje respondent användes det maximala 

egenvärdet för viktningsmatriserna i respektive huvudkriterium (se AHP) för att beräkna vikten av 

respektive värdedimension. Sedan sammanställdes viktningarna från samtliga respondenter och 

samtliga värdedimensioner i ett gemensamt Excel-dokument. 

Respondenterna som intervjuades hade olika positioner i deras organisationer och också olika 

erfarenhet av att använda barriärsystem under översvämningar. Det visade sig att respondenter som 

hade hanterat barriärsystem under översvämningar viktade värdedimensioner något annorlunda än 

de som inte hade det. Studiens författare beslutade därför att presentera data baserat på den 

uppdelningen. Genom att beräkna medelviktningen för samtliga värdedimensioner för respektive 

grupp kunde både medelvärdeslinjer, och viktningen hos respektive respondent plottas i de grafer 

som presenteras i empirikapitlet. 

När detta var gjort genomfördes en analys av dagens affärsmodell med avseende på respektive grupp 

av värdedimensioner i ett barriärserbjudande för att hitta eventuella brister i dagens affärsmodell. 

Förslag på anpassning av affärsmodellen 
Frankenberger et al. (2013) och Osterwalder och Pigneur (2010) nämner att 

förslag på hur affärsmodellen kan förändras genereras genom brainstorming. 

Studiens författare brainstormade utifrån de brister som identifierats i dagens 

affärsmodell fram idéer på hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande 

affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde. Samtidigt som resultatet av 

kundundersökningen presenterades för företaget presenterades även de genererade idéerna och 

rimligheten hos anpassningsförslagen diskuterades. De brister som framkom i analysen av hur dagens 

affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar bekräftades av fallföretaget och de anpassningsförslag 

som presenterades bekräftades också vara relevanta för företagets fortsatta utveckling.  



Metod för fallstudie

 

56 
 

8.2. Metodkritik för fallstudie 
I detta avsnitt kritiseras metodval och tillvägagångssätt för att besvara de frågeställningar som 

beskrivs i uppgiftspreciseringen för fallstudien. 

Kartläggning av dagens affärsmodell 
Kartläggningen av företagets nuvarande affärsmodell skedde genom att först låta företagets VD, 

tillsammans med studiernas författare, besvara och diskutera de 9 olika blocken och dess tillhörande 

frågeställningar under en strukturerad intervju. Efter det fick de övriga representanterna från 

Stockholm och Warwick ta del av det materialet och komma med kommentarer och tillägg. Det här 

gjordes med hänsyn till det geografiska avståndet. En bättre metod hade troligen varit att genomföra 

det genom en av följande två metoder. Antingen genom att alla representanter deltog under samma 

intervju, vilket hade skapat bättre diskussioner och eventuella meningsskiljaktigheter hade direkt 

kunnat uppdagas och hanteras. Den andra metoden hade i princip varit som den metod som valdes 

men där det istället hade varit personliga intervjuer med de två representanterna från Stockholm och 

Warwick, vilket också hade kunnat skapa bättre diskussioner i och med den tidsbegränsning som 

uppstår vid telefonintervjuer. 

Undersökning av kunders värdepreferenser 
I framtagandet av värdedimensioner som kan ingå i ett barriärserbjudande skulle värdedimensioner 

kunna ha förbisetts. Detta var troligtvis också fallet, eftersom det krävs övervägande och 

återupprepningar av brainstormingen för att hitta varje värdedimension av erbjudandet. De 80 

värdedimensioner som togs fram inkluderade dock de som var mest relevanta att inkludera i hierarkin 

för att uppfylla studiens syfte. De mest relevanta, såsom underkriterierna till produktkvalitet och 

träning och utbildning förbisågs alltså inte. Det är möjligt att en eller ett par av värdedimensionerna 

hade bytts ut om andra värdedimensioner hade tagits upp under brainstormingen, men det har 

samtidigt visat sig att de värdedimensioner som både studiens författare, anställda på Geodesign och 

kunderna som inkluderades i denna del av studien trodde skulle vara av stor betydelse också var det. 

Skulle det vara så att en betydande värdedimension har förbisetts skulle detta kunna ha en inverkan 

på hur viktningen mellan kriterier hade blivit. 

Att behöva sampla ett urval är nästan alltid nödvändigt vid kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2003). 

Urvalet av respondenter i studien anses vara representativt för den svenska marknaden, då studien 

till största del bestod av respondenter som medverkat vid bekämpningen av en stor översvämning i 

Sverige under perioden 2004-2014. 

Om urvalet för studien inte är heltäckande eller om det kan anses vara felaktigt (och således inte 

representativt för den population ur vilken det har dragits) kan inte det erhållna urvalet på ett 

trovärdigt sätt antas representera hela populationen (Bryman & Bell, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Urvalets storlek spelar en viktig roll för säkerheten i inferensen. Ju fler undersökningsenheter som 

undersöks desto säkrare slutsatser går det att dra (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Om några medlemmar i urvalsgruppen avstår från att medverka eller inte kan kontaktas blir problemet 

att de som går med på att medverka kan skilja sig från de som inte gör det på centrala och viktiga sätt. 

Några av skillnaderna mellan dessa personer kan vara betydelsefulla för studiens frågeställningar. 

(Bryman & Bell, 2003) 

En begränsning som påverkade studien var att inte fler personer med kunskap om temporära 

barriärsystem kunde intervjuas på grund av examensarbetets begränsade tidsram. Ett säkrare och 

intressantare resultat hade kunnat uppnås med fler respondenter. 
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Ett problem som ibland uppstod vid telefonintervjuerna var den tidsgräns som var bestämd till 30 

minuter, på grund av utmattningar (Lekvall & Wahlbin). För konsistensen i svarens hade det varit 

fördelaktigt med längre och om möjligt personliga intervjuer. En lärdom är att AHP är en bra metod 

om det finns tid och möjlighet till personlig kontakt, men den är mindre fördelaktig vid 

telefonintervjuer, dels på grund av utmattning, dels på grund av bristande förståelse för processen. 

Studiens författare hade en förutfattad mening av att AHP skulle vara intuitivt, vilket inte alltid var 

fallet. Respondenterna kände nog inte efter helt. Det var tydligt att vissa respondenter förstod 

processen bra, medan det för andra var svårare att förstå begreppet konsistens. På grund av det korta 

tidsspannet fanns det inte tid att förklara begreppet konsistens för alla. 

För effektivitetens skull genomfördes varje intervju med endast en av studiens två författare. Inför 

datainsamlingen genomförde studiens författare en träningsgenomgång för att kunna hitta ett 

unifierat sätt att genomföra intervjuerna på. Trots detta var det av naturliga skäl svårt att fullständigt 

hålla sig till det manus som togs fram innan och exempelvis kan värdedimensionernas innebörd ha 

beskrivits något olika från intervju till intervju, vilket i sådana fall skulle betyda att respondenter kan 

ha tolkat samma värdedimension något annorlunda. Detta har i sådana fall kunnat påverka de 

viktningar som inkluderade denna värdedimension.  
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Besvarande av 
uppgiftspreciseringens 
frågeställningar 
I detta kapitel besvaras samtliga frågeställningar som presenterades i uppgiftspreciseringen för 

fallstudien. Frågorna besvaras i den logiska ordning de besvarades i fallstudien. Först besvaras 

frågeställningarna för att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande, följt av 

kartläggning av företagets affärsmodell, hur väl dagens affärsmodell uppfyller det kunder värderar 

och slutligen hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa ytterligare 

kundvärde. 
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9. Identifiering av vad kunderna värderar i ett 

barriärserbjudande 
9.1. Empiri: Vilka samtliga värdedimensioner finns i ett 

barriärserbjudande? 
I detta avsnitt presenteras samtliga 80 värdedimensioner som inkluderas i ett barriärsystem. 

Värdedimensionerna presenteras enligt uppdelningen av barriärernas livscykel, som beskrivits 

tidigare. 

Köpprocessen 
Tydliga skriftliga produktspecifikationer 

Försäljaren har hög teknologisk kompetens 

Försäljaren visar en vilja att hjälpa och bry sig om kundens behov 

Försäljaren uppvisar vilja att anpassa erbjudandet efter kundens behov 

Inköpspris 

Administrationskostnader 

Försäljaren kan uppvisa fördelarna med deras system i jämförelse mot konkurrenternas 

Försäljaren kan uppvisa bristerna I deras system i jämförelse mot konkurrenternas 

Leverantören är transparent med möjliga problem och hur de kan hanteras 

Uppdaterad och trevlig webbsida 

Sekretess 

Lång garantitid 
Leverantörens kompetens 
Leverantörens erfarenhet 

Bevis på tidigare lyckade tillfällen av översvämningsbekämpning 

Tillgång till referenser 

Referenser finns tillgängliga utan att behöva be om dem 

Många års erfarenhet i affärsområdet 

Leverantören genomför forskning och utveckling 

Välkänt varumärke 

Många tidigare erfarenheter av översvämningar 

Företaget har ett högt antal återkommande kunder 

Ärlighet 

Leverans av systemet 
Materialet levereras paketerade och redo för lagring 

Materialet kan transporteras utan tillgång till tunga fordon(lastbilar etc.) 

Äga materialet 

Leveransprecision 

Leveranspålitlighet 

Bra information under, innan och efter leveransen 

Korta ledtider 

Leveranssäkerhet 
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Lagring av systemet 
Systemet tar liten plats vid lagring 

Materialet lagras i specialanpassade boxar 

Det finns möjligheter för leverantören att hantera lagring 

Barriärsystemet kan lastas ombord på fordon utan lyfthjälp (truckar etc.) 

Låga lagringskostnader 

Hämtning, installation och användning av systemet under översvämningar 
Säkerhet i att systemet ger ett bra skydd 

Utrustningen har låg negativ inverkan på naturen 

Produkterna har lång livstid 

Systemet tål kraftiga stötar 

Produkterna kan användas flera gånger 

Systemet står stabilt vid överströmning av vatten 

Systemet håller tätt även vid låga vattennivåer 

Väger lite 

Kort monteringstid 

Intuitiv och enkel montering 

Behöver få personer för att montera 

Låg risk för personskador vid användning 

Barriärsystemet är enkelt att rengöra 

Systemet kan höjdjusteras 

Systemet klarar vattennivåer högre än 1 meter 

Systemet kan sättas upp i flash floods 

Systemet kan sättas upp i redan översvämmade områden 

Hög terrängflexibilitet 

Mobilitetsflexibilitet (Kan vinklas) 

Utrustningen tar liten plats efter uppsättning (kort bredd etc.) 

Systemet innehåller pumpar 

Systemet innehåller dränblock 

Kundservice och reparationer 
Leverantören visar att de verkligen bryr sig om kundens behov 

Korta reparationstider 

Låga reparationskostnader 

Leverantören bidrar med aktiv närvaro och kunskap under översvämningar 

Lättillgänglig kundservice 

Tillgång till reparationer 

Reservdelar är lätta att införskaffa 
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Utbildning och träning 
Utbildningen inkluderar organiseringshjälp 

Utbildningen inkluderar anpassad scenarioplanering. (ex. var barriärer ska placeras och hur hinder 
hanteras) 

Utbildningen inkluderar praktisk hantering av utrustning 

Utbildningen inkluderar praktisk hantering av utrustning i en simulerad verklig miljö 

Utbildningen genomförs på en plats som ligger nära användaren 

Den som utbildar är certifierad 

Utbildningen ger någon form av certifiering 

Övrigt 
Leverantören bidrar med kunskap under översvämningar 

Proaktiv hjälp med leverantörens kunskap 

Leverantören följer upp användning av produkter 

Frekvent individuell uppmärksamhet från leverantören 

Utvärdering efter översvämningar 

Kontinuerlig utvärdering  
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9.2. Analys: Vilka är de strategiskt viktiga 

värdedimensionerna? 
Av de 80 värdedimensionerna som presenterades ovan inkluderades endast de mest relevanta i 

studiens hierarki och kundundersökning. Nedan presenteras de strategiskt viktiga 

värdedimensionerna i ett barriärsystem som inkluderades i kundundersökningen. 

Produktkvalitet 

Systemet kan återanvändas flera gånger 

Tål kraftiga stötar 

Står stabilt vid överströmning av vatten 

Barriären håller tätt även vid låga vattennivåer 

Användarvänlighet 

Systemet kan sättas upp av en person 

Kort installationstid 

Installation är intuitiv och enkel 

Barriärsystemet är enkelt att rengöra 

Funktionalitet 
Barriären kan höjdjusteras 

Barriären klarar vattennivåer högre än 1m 

Barriären kan sättas upp i redan översvämmade områden 

Barriären är flexibel för varierande underlag och terräng 

Barriären kan svängas/vinklas 

Träning och Utbildning 

Utbildning inkluderar anpassad scenarioplanering 

Utbildning inkluderar praktisk hantering av utrustning 

Utbildning inkluderar praktisk hantering av utrustning i en simulerad verklig miljö 

Utbildning utförs på en geografiskt nära plats 

Leverantörskvalitet 

Leverantören har framgångsrika referenser 

Leverantören arbetar med kontinuerlig Forskning och Utveckling 

Många år i branschen 

Leverantören involverar sig 

Leverantören följer upp efter att barriärsystemet har använts 

Leverantören finns på plats under översvämningar 

Leverantören erbjuder reparation och service av barriärsystemet 
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Effektivitet i Lagring och Transport 

Barriärsystemet tar liten plats vid lagring 

Barriärerna kan transporteras med personbilar 

Materialet kan lastas utan tillgång till truckar 
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9.3. Analys: Hur ser hierarkin av kundvärdesdimensioner för 

ett barriärserbjudande ut? 
Hierarkin utformades av de strategiskt viktiga värdedimensionerna, deras huvudgrupper och 

hierarkins fokus och presenteras i Figur 23 nedan. 

 

Figur 23: Hierarkin av kundvärdedimensioner för ett barriärserbjudande 
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9.4. Empiri: Hur värderar kunderna värdedimensionerna i ett 

barriärserbjudande? 
I detta avsnitt presenteras respondenternas värdepreferenser för värdedimensionerna i ett 

barriärserbjudande. Respondenterna delades in i två grupper: 

1. Personer som har erfarenhet av temporära barriärsystem och som har använt dem vid 

översvämningar. 

2. Personer som har erfarenhet av temporära barriärsystem, men som inte har använt dem 

vid översvämningar. 

Kvantitativ data som samlats in genom AHP-bedömningar av värdedimensioner presenteras i grafer 

där samtliga 17 accepterade respondenters bedömningar visas. Värdedimensionerna är prioriterade 

inbördes genom medelvärdesberäkning av respondenternas viktningar och sorterade i stigande 

ordning i graferna. I varje graf har en medelvärdeslinje ritats ut för visa den sammanslagna viktningen 

av respektive värdedimension för respektive respondentgrupp. I många fall är respondenternas 

viktningar något spridda, vilket också visas i graferna. Notera att de värdedimensioner som är 

värderade lägst inte är oviktiga. De är endast lägst prioriterade i jämförelse med de övriga 

värdedimensioner som valdes att inkluderas i studien. 

Här presenteras även kvalitativ data som dels syftade till att fånga upp faktorer som är viktiga vid ett 

erbjudande av barriärssystem men som inte togs med i den kvantitativa datainsamlingen och dels till 

att få en djupare förståelse för varför respondenterna viktade värdedimensionerna som de gjorde. 

Först presenteras viktningen av huvudkriterierna. Därefter presenteras den inbördes viktningen av 

värdedimensionerna i varje huvudkriterium i fallande ordning, med värdedimensionerna i det högst 

värderade huvudkriteriet först. 
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Huvudkriterier 
Huvudkriterierna består av sju olika områden och prioriterades enligt Figur 24 nedan. Varje 

huvudkriterium är uppbyggt av ett antal värdedimensioner, vars relativa viktning presenteras härefter. 

 

 

Figur 24: Sammanställd viktning av huvudkriterier från den kvantitativa undersökningen. 

Gällande huvudkriterierna visar medelvärdena från båda segmentens viktning att produktkvalitet, 

funktionalitet och användarvänlighet är de tre huvudkriterierna som viktas högst. Produktkvalitet har 

något kraftigare spridning i respondenternas viktning jämfört med framförallt funktionalitet. I 13 av 

17 fall prioriterades både produktkvalitet och funktionalitet som två av de tre viktigaste 

huvudkriterierna. I 13 av 17 fall var användarvänlighet också i topp 3 av de mest prioriterade 

huvudkriterierna. 

De huvudkriterier som viktas lägst är leverantörskvalitet, leverantören involverar sig, samt träning och 

utbildning. I 9 av 17 fall prioriterades leverantörskvalitet bland de två lägst viktade huvudkriterierna, i 

12 av 17 fall prioriterades leverantören involverar sig bland de två lägst viktade huvudkriterierna och 

i 11 av 17 fall prioriterades träning och utbildning bland de två lägst viktade huvudkriterierna. Även 

om spridningen i sin helhet inte är kraftfull, har de två sistnämnda kriterierna ett par respondenter i 

allmänhet och en respondent vardera i synnerhet som sticker ut och viktar kriterierna långt över 

medelvärdet. 

Produktkvaliteten är av stor betydelse för respondenterna. I den kvalitativa frågeställningen framkom 

det att det givetvis är viktigt att systemen fungerar och inte riskerar att kollapsa. Om de skulle kollapsa 

är allt arbete med dem förgäves. Vidare behöver de klara av olika väderförhållanden såsom värme, 

kyla och framförallt hårda vindar. 
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Effektivitet i lagring och transport ligger närmre de tre lägst viktade huvudkriterierna och har något 

kraftigare spridning jämfört med de högst viktade huvudkriterierna. Här finns det två respondenter 

som sticker ut som viktar huvudkriteriet långt över medelvärdet. 

Produktkvalitet 
Huvudkriteriet produktkvalitet består av fyra underkriterier och prioriterades enligt Figur 25 nedan. 

 

 

Figur 25: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i produktkvalitet från den kvantitativa undersökningen. 

Den värdedimension som respondenterna sammanslaget prioriterade högst inom produktkvalitet var 

att systemet klarar överströmning av vatten, och prioriterades högst i 8 av 17 fall och var bland de två 

högst värderade i 14 av 17 fall. Ingen av respondenterna nämnde att de hade varit med om att 

barriärer havererat på grund av överströmning tidigare, men två av respondenterna förklarade att de 

var medvetna om att vissa barriärsystem som finns på marknaden inte klarar av vattennivåer som är 

högre än vad barriären är konstruerad för. 

Att barriären håller tätt även vid låga vattennivåer prioriterades lägst av de fyra i 10 av 17 fall och var 

bland de två lägst rankade värdedimensionerna i 12 av 17 fall. Trots den låga inbördes rankingen av 

värdedimensionen var det en respondent som rankade denna högst av de fyra. Denna respondent 

beskrev i den kvalitativa frågeställningen att detta var ett av de stora problemen de hade med deras 

nuvarande system. En annan respondent nämnde att mindre läckage är svåra att undvika men att små 

vattenläckage kan hanteras med hjälp av pumpar. Om det läcker för mycket är det ett problem, vilket 

kan göra att det krävs sand eller sandsäckar för att täta systemet. Denne menade dock att det inte 

alltid är möjligt att ordna fram medel att täta systemen med, på grund av logistiska eller tidsmässiga 

begränsningar. 

I den kvalitativa frågeställningen framhävdes det av en av de mest erfarna respondenterna att 

systemet måste tåla kraftiga stötar. Systemen måste kunna motstå angrepp från flytande föremål för 
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att inte riskera att skadas eller i värsta fall kollapsa. Om de utsätts för skador måste de kunna repareras 

på ett smidigt sätt eftersom barriären inte går att plocka bort när vattnet ligger på. 

Endast en av respondenterna framhävde vikten av att systemen måste kunna återanvändas flera 

gånger i den kvalitativa frågeställningen. Däremot framkom betydelsen av värdedimensionen under 

viktningens gång. Fyra andra respondenter diskuterade den ekonomiska påfrestning som systemen 

har på köparen, vilket också ökar vikten av att systemet har en lång livslängd. I andra fall är det kopplat 

till att respondenterna vill slippa krångel med att dels köpa in nytt, dels återvinna det redan använda 

systemet. 

Funktionalitet 
Huvudkriteriet funktionalitet består av fem underkriterier och prioriterades enligt Figur 26 nedan. 

 

Figur 26: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i funktionalitet från den kvantitativa undersökningen. 

Den värdedimension som viktades högst under funktionalitet var att barriären är flexibel för 

varierande underlag och terräng. I 11 av 17 fall viktades flexibiliteten ensamt högst och i 16 av 17 fall 

viktades den bland de två högsta. I den kvalitativa frågeställningen nämnde fyra respondenter att det 

är viktigt att systemen är flexibla vid olika underlag. En respondent med över 20 års erfarenhet av 

översvämningar nämnde att många system idag går att ställa ut på fasta och hårda underlag, men vid 

översvämningar blir markförhållandena annorlunda och om de inte klarar av ytor som inte är fasta 

och hårda riskerar hela systemet att kollapsa, vilket får förödande konsekvenser. De systemen som 

finns på marknaden idag har alla sina fördelar och nackdelar, men de fungerar ofta bra på de platser 

de är utformade för. Problemet med detta är att det då krävs olika system som inte är kompatibla 

med varandra, det vill säga att det inte går att integrera de olika barriärerna till ett komplett system 

vilket minskar funktionaliteten, gör det svårt att täta och är tidskrävande när en översvämning väl 

inträffar. En respondent nämnde att översvämningar ibland drabbar kulturområden där det inte går 

att göra markförebyggande åtgärder (jämna till underlaget), vilket ökar behovet av att 

barriärsystemen kan placeras på underlag som inte har förberetts. 
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Att barriären kan svängas/vinklas rankas även den högt och i 11 av 17 fall rankas den bland de två 

högsta. I den kvalitativa frågeställningen framkom det att barriärerna sällan sätts upp i en rak linje 

utan de måste kunna parera olika hinder, såsom träd eller hus, utan att dess funktion minskar. 

Att barriären kan sättas upp i redan översvämmade områden viktades i 8 av 17 fall bland de två högsta 

men i 5 av 17 fall viktades den även bland de två lägsta. I den kvalitativa frågeställningen framkom det 

från en av respondenterna att då ett område redan är översvämmat är skadan redan skedd vilket ger 

värdedimensionen mindre betydelse. En annan respondent medgav däremot att det var problematiskt 

att deras barriärsystem behövde sättas upp i förebyggande syfte och inte i ett redan översvämmat 

område. Det var problematiskt då det inte går att förutspå var en översvämning kommer att ske och 

vattennivåerna kan stiga så fort att det inte finns tid att sätta upp dem förebyggande. 

De två värdedimensioner som viktades lägst var att barriärsystemet kan höjdjusteras och att det klarar 

av vattennivåer högre än en meter. I 8 fall av 17 viktades värdedimensionen kan höjdjusteras lägst och 

i 15 av 17 fall viktades den bland de två lägsta. Att barriärerna klarar vattennivåer högre än en meter 

viktades även den i 8 fall av 17 lägst av alla värdedimensioner, samtidigt som den i 13 fall av 17 viktades 

bland de två lägsta. I den kvalitativa frågeställningen framkom det av två respondenter att det är bra 

om barriärerna kan höjdjusteras då det på förhand är svårt att veta hur högt vattenståndet kommer 

att bli. Det finns en beroenderelation mellan att barriärsystemen kan höjdjusteras och att de klarar av 

vattennivåer högre än en meter. Om vattennivån uppnår de höjderna och systemen övertoppas 

riskerar de dels att fallera, dels kan det bli svårt att hinna pumpa bort det vatten som rinner över vilket 

är problematiskt. 

En av respondenterna på den brittiska marknaden nämnde i den kvalitativa frågeställningen att den 

inte var säker på att Geodesigns metod för att täta barriärerna vid väggar var en bra lösning. För att 

fixera väggplattan måste de borra i väganslutningen vilket inte alltid går och det innebär ibland att de 

behöver borra i någons hem. När de inte kan använda vägganslutningen behöver de istället få fram 

flera sandsäckar för att kunna täta. 
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Användarvänlighet 
Huvudkriteriet användarvänlighet består av fem underkriterier och prioriterades enligt Figur 27 

nedan. 

 

 

Figur 27: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i användarvänlighet från den kvantitativa undersökningen. 

Sammanslaget prioriterade de 17 respondenterna en kort installationstid allra högst. I 9 av 17 fall 

prioriterades kort installationstid högst av de fyra. Att installationen är intuitiv och enkel prioriterades 

som den näst viktigaste värdedimensionen. I hela 13 av 17 fall värderades en kort installationstid och 

att installationen är intuitiv och enkel som de två högsta värdedimensionerna. Nio respondenter 

betonade vikten av tidseffektivitet vid uppsättningen av barriärsystemen. I vissa fall har varningar för 

översvämningar kommit ut sent och i andra fall har vattennivåerna stigit väldigt snabbt, vilket ökar 

betydelsen av att systemet kan sättas upp på kort tid. Vissa respondenter ansåg att det här är den 

primära fördelen med att använda barriärsystem istället för sandsäckar. 

I den kvalitativa frågeställningen betonade 4 respondenter vikten av att systemet monteras korrekt. 

De problem som kan uppstå vid ett skarpt läge orsakas av personerna som hanterar barriärerna. Det 

händer att det är frivilliga och personer från försvarsmakten som hjälper till vid uppsättningen av 

systemen och de behöver då klara det genom enkla instruktioner. Flera av de respondenter som hade 

hanterat plåtbarriärer nämnde att de var lätta att sätta upp, vilket de var positiva till. Två respondenter 

nämnde att systemen bör bestå av få delar och tillbehör. En av dessa respondenter förklarade att det 

vid en översvämning var svårt att få fram verktyg till uppsättningen av ett mer komplicerat 

barriärsystem, vilket skapade problem och drog ut på tiden innan systemet var uppsatt. Verktygen 

skapar också flaskhalsar vid uppsättningen och systemen bör kunna sättas upp utan tillgång till extra 

verktyg. 

Båda kunderna som medverkade från den brittiska marknaden kommenterade specifikt de tillbehör 

som finns till Geodesigns barriärsystem. Den ena respondenten menade att några av komponenterna 

är för små och svåra att sätta på plats då systemen sätts upp i ogynnsamma förhållanden som kräver 
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att personalen bär skyddsutrustning såsom handskar och annan utrustning som begränsar rörligheten. 

Det leder till svårigheter i att sätta säkerhetssprintar på plats. Den andra respondenten nämnde också 

att Geodesigns system består av för många smådelar. 

Att barriärsystemet är enkelt att rengöra prioriterades allra lägst av de fyra värdedimensionerna i 13 

av 17 fall. Det var en respondent som värderade denna dimension högt och beskrev problematiken 

med att barriärerna alltid måste rengöras efter användning innan de lagras, annars kan 

barriärsystemets livslängd minska. När översvämningen slår till och systemet skall monteras finns det 

ofta många frivilliga som vill hjälpa till, men när översvämningen är över och barriärerna monteras ner 

är det svårt att hitta frivilliga. Detta gör att nedmontering och rengöring tar längre tid. 

Att systemen kan sättas upp av enbart en person är för alla respondenter av mindre betydelse. 

Majoriteten av respondenterna beskrev den låga bedömningen med att systemen aldrig sätts upp av 

en ensam person utan att det är alltid flera som arbetar tillsammans. 

Effektivitet i lagring och transport 
Huvudkriteriet effektivitet i lagring och transport består av tre underkriterier och prioriterades enligt 

Figur 28 nedan. 

Figur 28: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i effektivitet i lagring och transport från den kvantitativa 
undersökningen. 

I huvudkriteriet effektivitet i lagring och transport är det en relativt jämn viktning av underattributen. 

Den värdedimension som sammantaget viktats högst är att materialet kan lastas utan tillgång till 

truckar. I 5 fall av 17 viktades den ensamt som högst, i 15 av 17 fall viktades den bland de två högsta 

och i 0 fall av 17 viktades den som den lägst betydelsefulla värdedimensionen vilket ger den ett högre 

sammantaget medelvärde jämfört med de två andra värdedimensionerna. 

Den värdedimension som viktades lägst var att barriärsystemet tar liten plats vid lagring, trots att den 

i 5 av 17 fall viktades som högst betydelsefull men samtidigt viktades den i 8 fall av 17 som den lägst 

betydelsefulla värdedimensionen. I den kvalitativa frågeställningen nämnde 6 av respondenterna 

vikten av att systemen tar liten plats vid lagring. Två av respondenterna pekade på fördelarna med 

deras system då det kommer till lagring jämfört med sandsäckar. Tre av respondenterna pekade direkt 
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på vikten av att de tar liten plats vid lagring där en av dem menade att de behöver förvaras i närheten 

av de personer som kommer att använda dem eftersom det snabbt behöver komma på plats om det 

riskerar att uppstå en översvämning. En annan respondent menade att lagringskapacitet är viktig 

eftersom det handlar om stora mängder utrustning som snabbt behöver transporteras när något 

inträffar. Några av respondenterna lyfter även den ekonomiska aspekten vilket var kopplat till vikten 

av att ha en närhet till utrustningen. 

Att barriären kan transporteras med personbilar viktades i 6 av 17 fall ensamt högst och i 8 av 17 fall 

som ensamt lägst. I den kvalitativa frågeställningen framkom det från en av respondenterna att det är 

av stor betydelse att systemen kan transporteras med hjälp av fyrhjulingar vid platsen för 

översvämning. Det här eftersom markförhållandena är annorlunda, vilket tunga fordon och 

personbilar inte klarar av och ett krav är att det går att transportera 100 m barriär per vända för att 

det ska vara effektivt. 

Träning och Utbildning 
Huvudkriteriet träning och utbildning består av fyra underkriterier och prioriterades enligt Figur 29 

nedan. 

 

 

Figur 29: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i träning och utbildning från den kvantitativa undersökningen. 

I huvudkriteriet träning och utbildning anger det sammantagna resultatet att praktisk hantering av 

utrustning är den viktigaste värdedimensionen, vilken i 4 av 17 fall viktades ensamt högst och i 13 av 

17 fall viktades den bland de två högsta värdedimensionerna, samtidigt som den aldrig viktades lägst. 

Att utbildningen inkluderar praktisk hantering av utrustning i en simulerad verklig miljö viktades även 

den i 4 fall av 17 som högst och i 11 av 17 fall bland de två högsta, samtidigt som den i 4 av 17 fall 

viktades lägst. I 2 av 17 fall ansågs de två värdedimensionerna vara av samma betydelse. En av de mest 

erfarna respondenterna påpekade att det är viktigt att personer har sett hur utrustningen fungerar 

vilket gör att det skapas en tilltro och menade vidare på att det viktigaste är att utbildningen sker i det 

geografiska området där översvämning kan uppstå i verkligheten. Majoriteten av respondenterna 
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ansåg att det var av stor vikt att en utbildning inkluderade praktisk hantering av utrustning men inte 

att det skulle vara i en simulerad verklig miljö. Även här var det istället viktigare att utbildningen 

skedde i det området där personerna var verksamma, det vill säga att de fick öva på de platser där 

översvämning kunde uppstå i verkligheten så att det kan gå snabbt att få upp utrustningen och att alla 

vet hur de ska gå tillväga. 

Den värdedimension som viktades lägst var anpassad scenarioplanering som i 10 av 17 fall viktades 

lägst och i 14 av 17 fall viktades bland de två lägsta. Samtidigt viktades den i 2 fall av 17 som högst. 

Det var få respondenter som lyfte vikten av anpassad scenarioplanering. Däremot fick det en 

betydande uppmärksamhet av de två respondenter som hade mest erfarenhet av översvämningar. En 

av dessa respondenter påpekade att det hade en avgörande betydelse vid en väldigt lyckad 

bekämpning av en översvämning. I det fallet var det en kombination av att räddningspersonalen var 

utbildad och det fanns scenariokartor för vart utrustningen skulle ställas upp beroende på var det 

svämmade över. Eftersom tiden har en avgörande betydelse vid översvämningar var det enligt 

respondenten av stor vikt att den förberedande planeringen är väl genomarbetad så att alla vet var 

och hur utrustningen ska sättas upp. Samma respondent menade på att det är viktigt för att när ett 

område redan har svämmat över är det ofta redan försent i och med att skadorna på mark och 

bebyggelse redan har uppstått. 

Den andra respondenten med lång erfarenhet påpekade också att det måste finnas scenarioplanering 

för respektive kommun och menade vidare på att när det uppstår översvämningar gör det alltid det 

på samma ställe. Det var enligt respondenten viktigt att arbeta förebyggande då det finns andra saker 

än att bara sätta upp barriärerna som är det viktiga, och också det svåra. Det är viktigt att veta var 

dagvattenledningar går och hur brunnar är placerade för att du ska kunna pumpa bort vatten på ett 

effektivt sätt. Exempelvis måste du, när du pluggar igen en brunn, kunna pumpa från en annan. Inte 

sällan uppstår det läckage i avlopp och det måste finnas lösningar för hur det smutsiga vattnet ska 

pumpas bort. Den här typen av kunskap saknar ofta räddningstjänsterna och respondenten upplever 

även att kommunerna inte bryr sig om det. Respondenten menar vidare att både räddningstjänsterna 

och kommunerna tror att de är förberedda fram tills dess att en översvämning uppstår och de i många 

fall står handfallna. Kommunerna är inte alltid mottagliga för utbildning utan de förlitar sig blint på 

räddningstjänsterna som oftast också saknar kunskap. Den här kunskapen är däremot väl inbyggd hos 

leverantörerna. Det är därför viktigt att det finns kunniga personer på plats när det händer något. 

En annan respondent menar också på att kunderna ofta är problemet och att det är väldigt få 

kommuner som ens köper in någon utrustning. Det finns vidare en okunskap kring markförhållanden, 

tillflöden, prognoser, vad som ska skyddas och framförallt hur det ska skyddas. Det leder till en 

vilsenhet i hanteringen vilken försvårar arbetet vid en översvämning. Det är därför viktigt att bygga 

upp en kunskap hos hela landets kommuner så att utrustningen används på rätt sätt. Det finns väldigt 

bra ingenjörskonst i Sverige men när det händer något tror myndigheterna att MSB och skadeservice 

ska komma och hjälpa till. Det är viktigt att alla kommuner har egen utrustning och har bred kunskap 

kring hur översvämningar ska bekämpas, något som idag saknas. Även en annan respondent påpekade 

att varje kommun förlitar sig på räddningstjänsten och att räddningstjänsten i sin tur förlitar sig på 

MSB. Samtidigt menar respondenten att den organisation som MSB har inte fungerar vid 

översvämningar. De har stora resurser men använder dem inte på rätt sätt. Det finns privata företag 

som har erbjudit sig att hjälpa till och sköta hanteringen men de har fått bakslag. 

Många räddningstjänster medger själva att beredskapen för översvämningar är nedprioriterad och att 

det händer annat samtidigt vilket leder till ett stressat tillstånd när något väl inträffar. Det finns inte 

många personer som är direkt insatta vilket gör det svårt att få en snabb överblick på resursallokering. 
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Att utbildningen genomförs på en geografiskt nära plats viktades i 5 fall av 17 som ensamt högst, i 6 

fall av 17 bland de två högsta och i 3 av 17 fall som lägst. Resultatet visar på en stor spridning i hur 

respondenterna viktade värdedimensionen. I den kvalitativa frågeställningen framkom det från ett 

flertal respondenter att den geografiska närheten är av betydelse då de inte helt enkelt inte är villiga 

att resa långt. Ett flertal respondenter menade på att det är av stor vikt att utbildningen sker i det 

område där användarna är verksamma för att på så sätt kunna vara effektiva då en översvämning 

inträffar. 

Leverantören involverar sig 
Huvudkriteriet leverantören involverar sig består av tre underkriterier och prioriterades enligt Figur 

30 nedan. 

 

Figur 30: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i leverantören involverar sig från den kvantitativa undersökningen. 

Sammanslaget prioriterade de 17 respondenterna att uppföljning från leverantören var av störst vikt 

men samtidigt är spridningen i viktningarna stor. I 7 av 17 fall viktades den ensamt högst och i 14 av 

17 fall viktades den bland de två högsta. I endast 2 fall av 17 viktades värdedimensionen lägst. Flertalet 

respondenter påpekade i den kvalitativa frågeställningen att värdedimensionen är betydelsefull för 

att leverantören ska kunna hjälpa till att förbättra produkterna. 

För de allra flesta respondenterna är det inte av stor vikt att leverantören finns på plats under 

översvämningar utan de menar istället att deras egen organisation ska kunna hantera det själva. I 10 

fall av 17 viktades den ensamt lägst av värdedimensionerna. Däremot menar en av respondenterna 

med lång erfarenhet att de brister som finns hos räddningstjänsterna innebär att det kan vara av stor 

betydelse att leverantören finns på plats åtminstone under första skarpa användandet för att allt ska 

gå rätt till. I 2 fall av 17 har värdedimensionen viktats ensamt högst och i ett av de fallen har den även 

fått det högsta värdet av alla viktningar. 

Att leverantören erbjuder reparation och service ansågs sammanslaget vara den näst viktigaste 

värdedimensionen, men samtidigt är spridningen på svaren stor. I 7 fall av 17 ansågs den vara ensamt 

viktigast samtidigt som den i 4 fall av 17 viktades lägst. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Leverantören finns på plats under
översvämningar

Leverantören erbjuder reparation
och service av barriärsystemet

Leverantören följer upp efter att
barriärsystemet har använts

R
e

la
ti

v 
vi

kt
 (

d
e

l a
v 

1
)

Värdedimension

Viktning av Leverantören involverar sig

Respondent utan erfarenhet från översvämning

Respondent med erfarenhet från översvämning

Medelvärde: Ingen erfarenhet av översvämning

Medelvärde: Har erfarenhet från översvämning



Identifiering av vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande

 

75 
 

Leverantörskvalitet 
Huvudkriteriet leverantörskvalitet består av tre underkriterier och prioriterades enligt Figur 31 nedan. 

 

Figur 31: Sammanställd viktning av värdedimensionerna i leverantörskvalitet från den kvantitativa undersökningen. 

Gällande huvudkriteriet leverantörskvalitet var det sammanslaget av störst vikt att leverantören har 

framgångsrika referenser. Spridningen i viktningarna är liten där den i 13 av 17 fall viktades ensamt 

högst och i samtliga fall viktades den bland de två högsta. Den som var näst viktigast var att 

leverantören arbetar med kontinuerlig forskning och utveckling. I 3 av 17 fall viktades den ensamt 

högst och i 16 av 17 fall viktades den bland de två högsta. 

I 16 av 17 fall värderades många år i branschen lägst av de tre värdedimensionerna under 

leverantörskvalitet. Respondenterna nämnde att det som är viktigt är vad leverantörens system har 

för kvalitet i dagsläget, vilket inte kräver att leverantören har agerat på marknaden i många år. I det 

fall då många år i branschen värderades högt ansåg respondenten att många år i branschen oftast 

innebar att leverantören också hade framgångsrika referenser.  
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9.5. Empiri: Hur uppskattar Geodesign kundernas 

värdepreferenser? 
Nästa del i att identifiera vad kunderna värderar i ett barriärserbjudande var att låta Geodesign 

uppskatta hur kundernas faktiska värdepreferenser ser ut. 

Nedan presenteras de uppskattningar av kundernas värdebedömning som anställda hos Geodesign 

gjorde för huvudkriterierna och för respektive underkriterium. I varje graf presenteras de tre 

respondenternas uppskattningar tillsammans med användarnas egentliga genomsnittslinje för 

respektive värdedimension och korta kommentarer på hur väl Geodesign uppskattade användarnas 

värdepreferenser. 

Huvudkriterier 

 

Figur 32: Geodesigns uppskattning av viktningen av huvudkriterier 

Två av respondenterna uppskattade att produktkvaliteten var det viktigaste huvudattributet, men 

överskattade dess relativa vikt mot de andra värdedimensionerna. En av respondenterna uppskattade 

att betydelsen av produktkvalitet var betydligt mycket lägre än vad den faktiskt var. Samtliga 

respondenter uppskattade att leverantörskvalitet, att leverantören involverar sig och effektivitet vid 

lagring är mindre viktiga värdedimensioner, vilket stämmer överens med användarnas bedömningar. 

En av respondenterna överskattade vikten av träning och utbildning i ett barriärserbjudande och 

rankade detta som det näst viktigaste kriteriet, vilket inte var fallet i kundundersökningen. 
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Produktkvalitet 

 

Figur 33: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom produktkvalitet 

Samtliga respondenterna uppskattade att användare värderar att systemet står stabilt vid 

överströmning av vatten högt. Två av respondenterna underskattade värdet av att systemet kan 

återanvändas flera gånger medan en av respondenterna överskattade dess värde. Samtliga 

respondenter antog att det minst viktiga var att barriären håller tätt även vid låga vattennivåer, vilket 

också var fallet i kundundersökningen. 
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Funktionalitet 

 

Figur 34: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom funktionalitet. 

Vid viktningen mellan värdedimensionerna i funktionalitet viktade samtliga respondenter flexibiliteten 

för varierande underlag och terräng och att barriären kan svängas/vinklas högst. Detta motsvarade 

också användarnas faktiska viktningar av de fem värdedimensionerna. Att barriären kan sättas upp i 

redan översvämmade områden var viktigare för intervjudeltagarna än vad Geodesign uppskattade. 

Samtliga respondenter antog att barriären kan höjdjusteras är det minst viktiga för användarna och 

detta var också fallet. 
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Användarvänlighet 

 

Figur 35: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom användarvänlighet. 

En av respondenterna uppskattade viktningen av kriterierna i samma ordning som användarnas 

faktiska sammanställda viktning. Samtliga respondenter uppskattade att en kort installationstid är den 

viktigaste värdedimensionen av de fyra, men överskattade hur viktig den är i jämförelse med de övriga 

värdedimensionerna. De underskattade även vikten av att installationen ska vara intuitiv och enkel. 

Samtliga respondenter antog att barriärsystemet är enkelt att rengöra är den lägst värderade 

värdedimensionen, vilket också var fallet. 
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Träning och Utbildning 

 

Figur 36: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom träning och utbildning. 

Gällande träning och utbildning uppskattade två respondenterna från Geodesign värderingen mellan 

de fyra värdedimensionerna väldigt lika. Jämfört med respondenternas faktiska viktningar 

överskattade dock samtliga av respondenterna från Geodesign vikten av praktisk hantering i en 

simulerad verklig miljö. De underskattade betydelsen av att utbildningen utförs på en geografiskt nära 

plats. De uppskattade dock att praktisk hantering i någon form i en utbildning är det viktigaste för 

användarna, vilket stämmer överens med vad användarna tycker. 
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Effektivitet i Lagring och Transport 

 

Figur 37: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom lagring och transport. 

Samtliga respondenter hos Geodesign uppskattade viktningen av samtliga värdedimensionerna för 

effektivitet i lagring och transport annorlunda än vad den sammanslagna faktiska viktningen var. 

Geodesigns uppskattning var att barriärsystemet tar liten plats vid lagring var den högst värderade 

värdedimensionen och att materialet kan lastas utan tillgång till truckar var lägst värderad, när 

kundernas viktningar var det motsatta. 
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Leverantören involverar sig 

 

Figur 38: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom leverantören involverar sig. 

Två av respondenterna uppskattade att det högst värderade av de tre värdedimensionerna var att 

leverantören finns på plats under översvämningar, men i själva verket värderades detta lägst av 

användarna i undersökningen. Både tillgång till reparationer och service och att leverantören följer 

upp efter användning värderades högre än vad respondenterna från Geodesign uppskattade, bortsett 

från ett fall där en av respondenterna överskattade betydelsen av att leverantören erbjuder reparation 

och service av systemet. 
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Leverantörskvalitet 

 

Figur 39: Geodesigns uppskattning av viktningen av värdedimensionerna inom leverantörskvalitet. 

Gällande leverantörskvalitet gjorde en av respondenterna från Geodesign en uppskattning som var 

väldigt nära den sammanslagna vägningen hos användarna. Samtliga respondenter uppskattade att 

framgångsrika referenser är den viktigaste värdedimensionen gällande leverantörskvalitet, vilket 

också var fallet. 
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9.6. Analys: Hur väl överensstämmer företagets uppskattning 

av kundvärdespreferenser med de faktiska? 
I detta avsnitt presenteras hur väl Geodesign lyckades uppskatta användarnas prioritering av 

värdedimensionerna. Vid viktningen av huvudkriterier gav två av Geodesigns respondenter en 

uppskattning som liknar resultatet av datainsamlingen. Visserligen stämmer inte samtliga inbördes 

rankingar, däremot antog två av Geodesigns respondenter att de huvudkriterier som prioriterades 

högt (plats 1-4) också gjorde det i undersökningen. En av respondenterna antog att betydelsen av 

produktkvalitet var lägre än det faktiska resultatet. Det här visar på att Geodesign har viss förståelse 

för hur användarna av deras produkter värderar dimensionerna i deras barriärsystem, men det 

indikerar samtidigt att de inte har full koll, vilket även respondenterna själva anger. 

Detsamma gäller för underkriterierna. Om Geodesigns uppskattning av vilka värdedimensioner som 

värderas högt stämmer någorlunda överens med det faktiska utfallet av datainsamlingen ger det en 

indikation på att Geodesign har viss förståelse för vad kunder och användare värderar högt och lågt. I 

fyra av de sju grupperna av värdedimensioner stämde Geodesigns uppskattning av användarnas 

viktningar väl överens med de faktiska: 

 Gällande produktkvalitet uppskattade två av respondenterna från Geodesign att systemet står 

stabilt vid överströmning av vatten värderades högst av alla underkriterier, vilket det också 

gjorde. 

 Gällande funktionalitet uppskattade Geodesign att barriären kan svängas/vinklas och att 

barriären är flexibel för varierande underlag och terräng var de högst värderade 

dimensionerna, vilket också var fallet. 

 Gällande användarvänlighet uppskattade Geodesign att en kort installationstid var den högst 

värderade värdedimensionen, vilket den också var. 

 Gällande leverantörskvalitet uppskattade respondenterna från Geodesign en rankning av 

värdedimensionerna som stämde överens med användarnas preferenser och den 

uppskattade viktningen mellan värdedimensionerna var också nära den sammanställda 

viktningen. 

I de resterande tre stämde Geodesigns uppskattning dock inte överens med de faktiska viktningarna 

av värdedimensioner: 

 Gällande träning och utbildning uppskattade Geodesign att det var mer värdefullt för 

användarna att genomföra träning i en simulerad verklig miljö istället för att genomföra 

träningen på land. Det visade sig att användarna hellre genomför träningen på land, eftersom 

de menade att tillvägagångssättet för uppsättningen inte skiljer sig speciellt åt mellan de olika 

scenariona och att kostnaden för att göra träningen i en vattenbassäng troligen skulle vara 

högre. Respondenter nämnde även att de helst av allt genomför träningen på de platser där 

barriären planeras sättas upp vid översvämning, för att genomföra ett översvämningsscenario 

som liknar en verklig händelse. 

 Gällande effektivitet i lagring och transport stämde Geodesigns uppskattning av användarnas 

värdepreferenser inte alls med de faktiska. En av de främsta anledningarna till detta var 

troligen att de flesta respondenterna var operativ personal som prioriterade flexibilitet och 

snabbhet när översvämningen väl slog till och bortsåg från ökade kostnader för exempelvis 

lagerhållning som uppstår om barriärsystemet tar stor plats vid lagring. 

 Gällande att leverantören involverar sig stämde inte heller Geodesigns uppskattning av vad 

användarna upplevde som viktigast av de tre värdedimensionerna. Två av Geodesigns 
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respondenter antog att användarna värderade att leverantören finns på plats under 

översvämningar högst, när de i själva verket värderade denna värdedimension lägst. 

Respondenter från räddningstjänster i Sverige nämnde bland annat att de inte önskar ha 

andra personer i närheten av uppsättningen av skyddsbarriärerna vid en kris- eller 

katastrofsituation, utan förlitar sig helst på sin egen organisation under bekämpningen av 

översvämningen. 

 

  



Kartläggning av företagets nuvarande affärsmodell

 

86 
 

10. Kartläggning av företagets nuvarande 

affärsmodell 

10.1. Empiri: Hur är företagets nuvarande affärsmodell 

uppbyggd utifrån Canvas nio block? 
I detta avsnitt presenteras hur Geodesigns verksamhet är uppbyggd utifrån de nio blocken i 

Canvasmodellen. 

Kundsegment 
Geodesign vill skapa värde åt alla som kan råka ut för en översvämning, men på grund av priset på 

barriärsystemen är deras kunder större samordnande organisationer. Privatpersoner har inte 

dagsläget inte möjlighet att köpa företagets produkter. Geodesigns viktigaste kunder utgörs idag av 

större elbolag, kommuner, stater och andra myndigheter. Det är ofta offentliga myndigheter som 

ansvarar för privatpersoners skadefrihet och säkerhet och i Sverige ligger ansvaret på respektive 

kommun att skydda deras invånare. Geodesign har även ett fåtal mindre industrikunder och privata 

aktörer som kunder. 

Företaget har två affärsområden; temporära översvämningsbarriärer och Coffer Dam. Coffer Dam är 

höga barriärer som hyrs ut för att torrlägga och utföra byggnation i djupa vattenområden, exempelvis 

vid reparationer och byggnationer av broar. I båda affärsområdena är offentliga aktörer de största 

kunderna. 

En väsentlig skillnad mellan kundsegmenten är att stater, myndigheter och kommuner är oerhört 

priskänsliga i jämförelse med privata aktörer och inköpen inom EU görs genom offentlig upphandling. 

Värdeerbjudande 
Geodesigns värdeerbjudande består framförallt av de fysiska produkterna. I Geodesigns erbjudande 

ingår idag fyra olika produktfamiljer av mobila barriärsystem: 

 Pallet Barrier (Stöd i stål, EU-pallar som platta) 

 Steel Barrier (Stöd i stål, Platta i aluminium) 

 Board Barrier (Stöd i stål, platta i robust plywood) 

 EUR101 Steel Barrier (Stöd och platta i lättviktsstål) 

Gemensamt för samtliga produktfamiljer är att de erbjuds i varierande höjder från 1-1.8 meter (utom 

EUR101, som endast har en höjd upp till 1 meter), samt att själva funktionen och monteringen är 

densamma för alla. Skillnader mellan produktfamiljerna är valet av material, vilka påverkar 

kostnadsbilden, kvaliteten och funktionaliteten hos barriärerna och som således passar olika kunders 

behovsbild och krav. Den senast utvecklade produkten är EUR101 Steel Barrier som till följd av ett nytt 

lättviktsstål kan tillverkas för halva kostnaden jämfört med övriga Steel Barrier-system, samtidigt som 

det har samma styrka och hållbarhet. Utöver barriärssystemen erbjuds även egenutvecklade och 

kraftfulla vattenpumpar, samt dränblockering för att täcka över brunnar. 

Geodesign erbjuder inga kringtjänster i sitt erbjudande men i Storbritannien förekommer utbildning 

både i proaktivt och underhållande syfte. Träningen levereras först tillsammans med systemen och 
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sedan på kundens förfrågan. Företaget lägger dock störst fokus på själva produkterna i 

värdeerbjudandet. 

Med deras produktutbud som bas vill Geodesign erbjuda marknadens kunder fungerande verktyg som 

inte havererar vid högt vattentryck och som därmed minskar de skador som uppstår vid 

översvämningar. Det ska även finnas ett bestående värde i produkten i den meningen att det inte ska 

vara en engångslösning utan produkterna ska kunna lagras och återanvändas vid behov under en lång 

tidsperiod. Geodesigns barriärer är tillverkade i hållbart stål vilket ger robusta barriärer med en 

livslängd på 50 år. Kvalitetsstålet innebär också att systemen står emot vandalism och skador från 

flytande föremål. 

Geodesigns barriärer består av stöd tillverkade i kvalitativt stål, vilka länkas samman med hjälp av slag 

som löper mellan stativen. Därefter fästs (oftast) en platta i aluminium på stativen och därefter fästs 

en plastfilm. Plastfilmen är vattentät och placeras några meter framför barriären varpå trycket från 

vattnet gör systemet stabilt och tätt. Vid låga vattennivåer innebär det däremot att det uppstår ett 

mindre läckage då vatten sipprar under plastfilmen. Läckaget kan däremot enkelt hanteras med hjälp 

av pumpar. 

Barriärsystemen ska vara enkla för kunden att hantera och förstå så de snabbt kan komma på plats 

vid behov. Snabbhet och flexibilitet är viktiga aspekter i företagets värderbjudande och det ska även 

kunna vara så pass lätt och användarvänligt att en person själv kan sätta upp systemet om så krävs. 

Följande produktattribut speglar Geodesigns barriärer: 

 Snabb och enkel installation 

o Alla delar väger mindre än 23 kg styck 

o Enkel och logisk installation 

o Tio personer kan installera 100 meter 125cm-barriär på en timme 

Geodesigns barriärer kan sättas upp av en person och en truck då ingen del väger mer än 23 kg. 

Installationen är enkel och följer en stegvis och logisk process vilket gör det anpassat till personer med 

begränsad utbildning. 

 Överströmning 

o Motstår trycket 

o Motstår erosion på den torra sidan 

Det är viktigt att barriärerna kan motstå fullt vattentryck och överströmning av vatten. Det är svårt att 

förutspå hur hög vattennivån blir vid en översvämning och om systemet kollapsar kan det orsaka stora 

skador på såväl bebyggelse som människor. Geodesigns barriärer är konstruerade för att stå stabilt 

vid överströmning av vatten. 

 Svängas/Vinklas 

o Inre och yttre hörn 

o Kan svängas upp till 90 grader 

Då byggnader och annan infrastruktur ska skyddas, är det ofta nödvändigt att kunna svänga och vinkla 

systemet utan att systemet försvagas. Geodesigns raka barriärer har flexibiliteten att vridas något men 

systemet kommer också med hörnsektioner som kan användas för att vinkla barriären 30°, 45°, 60°, 

75°, och 90°. 

 Ojämn mark 

o Kan justeras för infrastrukturella hinder 
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Såväl städers infrastruktur som landsbygd består av ojämn mark med olika hinder som behöver 

hanteras, vilket Geodesigns barriärer har flexibilitet att klara av utan att det behöver göras avbrott i 

systemets uppbyggnad. Kraften från vattnet fördelas på barriärens stöd och hålls på plats av en 

stålplatta som ligger mot marken. Den stora ytan på stålplattan minskar trycket mot marken och 

förhindrar att barriären sjunker ner i mjuka underlag. Stålplattan har hål med tänder som gör att den 

sitter fast i underlaget. 
 Anslutningar 

o Anslutning till väggar 

o Anslutning till olika barriärsystem från Geodesign 

Geodesigns barriärer kan installeras från olika startpunkter och de kan enkelt anslutas till varandra. 

Vid behov kan systemen integreras med väggar eller andra fasta strukturer utan att läckage uppstår. 

 Höjdexpansioner 

o Justerbara för att undvika överströmning upp till 2.4 meter 

Geodesigns barriärer kan snabbt höjdjusteras med expansioner för att undvika överströmning. 

Geodesign har även utvecklat anpassade lagringsvagnar för barriärsystemen som tillsammans med 

utrustningens flexibla och lättstaplade delar gör att utrustningen kan lagras effektivt. Det nya systemet 

EUR101 är enligt Geodesign själva det system på hela marknaden som tar minst plats lagringsmässigt. 

Barriärerna levereras på lastpallar eller i de anpassade lagringsvagnarna. Företaget erbjuder även 

containers för lagring som kan innehålla maximalt 300m EUR125-barriär och 2 pumpar. De effektiva 

och färdiga lagringslösningarna ökar effektiviteten både vid lagring och transport. 

Företagets andra affärsområde är det så kallade Coffer Dam som möjliggör torrläggning av vattendrag 

vid exempelvis byggnationer och reparationer av broar. Möjligheten att placera ut systemen i 

vattentäckta områden och systemens höjd (1,8 meter) gör företagets flexibla system till en unik 

lösning för sådana användningsområden. 

Kanaler 
Företagets kanaler presenteras enligt de fem distinkta faser som beskrivs i referensramen. 

1. Medvetenhet 

Geodesign når framförallt deras kunder genom indirekta kanaler via agenter och återförsäljare i olika 

delar av världen. Agenterna kontaktar kunder genom telefonsamtal, mailutskick och personliga besök 

på deras respektive marknad. I Sverige når de framförallt kunderna genom direkta kanaler i form av 

egen försäljning som framförallt genomförs av Sten-Magnus själv. Företaget försöker skapa 

medvetenhet kring deras produkter primärt via mässor och tidningsannonser (när någon säljare 

kontaktar företaget och vill sälja annonser). Företaget medverkar årligen på mässor i England och har 

vid olika tillfällen tidigare medverkat på mässor i: 

 Tyskland 

 Frankrike 

 Italien 

 USA 

 Australien 

 Sverige 

 Holland 
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 Slovakien 

 Tjeckien 

Företaget har sedan 6 månader tillbaka en hemsida vilken de frekvent uppdaterar. Företaget anser att 

deras hemsida, relativt deras konkurrenter, håller en representativ standard och den är byggd för att 

synas vid sökning på ord som är kopplade till företaget. Företagets hemsida anger bland annat 

fördelarna med deras barriärsystem och vilka funktioner de har. Det här illustreras med animerade 

bilder. 

I marknadsföringssyfte har företaget under ett fåtal översvämningar i Sverige och Storbritannien 

erbjudit både personal och utrustning för drabbade områden. Företaget har då kommit i kontakt med 

både räddningstjänst, privatpersoner och lokala politiker. 

2. Utvärdering 

Geodesign har för avsikt att ta kontakt med deras kunder för att utvärdera deras produkter och 

tjänster men de har ingen tydlig process för det. I ett par fall har kunder kommit med 

förbättringsförslag, vilket har varit på initiativ av kunden under demo av produkterna innan köpet. 

Förbättringsförslagen har alltid lett till att företaget utvecklar nya system som passar kundernas 

specifika behov. 

3. Köpprocessen 

Försäljning sker framförallt genom direktförsäljning i olika utföranden som beror på vilket land det 

handlar om. I vissa fall köper agenter eller återförsäljare barriärer direkt från Geodesign vilket de säljer 

vidare utan direkt inblandning från företaget. I andra fall kan kunder köpa direkt av Geodesign som 

företag. I något fall har uthyrning erbjudits. 

4. Leverans 

Leveranser av varor outsourcas och företaget kontrollerar inga egna kanaler för leveranser. 

5. Efter försäljning 

Företaget har inga etablerade processer för kontakt och uppföljning efter köp. 

Kundrelationer 
Då största delen av Geodesigns försäljning sker via agenter är företagets direkta relation till slutkunder 

begränsad. Agenternas relationer till slutkunder är i många fall utvecklade och många kunder är 

återkommande. Kunderna kan vända sig till agenterna för personlig assistans. I praktiken har 

Geodesign liten kontroll över och liten inblandning i relationen mellan agenter och slutkund. Företaget 

är något inkopplade i kundsamtal bland annat i Sverige, England och Tyskland, men inte i länder såsom 

Slovakien, Tjeckien och Ryssland där språket är en begränsning. Geodesign i Storbritannien har en nära 

relation till deras nationella kunder och arbetar med kontinuerliga kontakter. Relationen mellan 

Geodesign och deras agenter är bra men inte välkontrollerad. Det finns ingen kontinuerlig uppföljning 

av agenters prestation och inga försäljningsmål. 

Relationer till agenter börjar oftast genom det svenska exportrådet, Business Sweden. Att bygga upp 

relationerna är en initialt kostsam process, både i monetära- och tidsmässiga mått. Det tar tid att välja 

ut agenter och bygga upp en tillit. Hjälp från exportrådet Business Sweden kostar pengar och många 

resor behöver genomföras. 
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Intäktsströmmar 
Idag betalar Geodesigns kunder för barriärsystemen och att de får dem levererade. 

Intäktsströmmarna kan skilja sig åt beroende på land, men utgörs i allra största utsträckning av 

direktförsäljning till agenter eller slutkunder. Vissa agenter agerar återförsäljare åt Geodesign och 

investerar i lagervolymer genom en fast prislista som sedan säljs vidare. Vissa agenter arbetar endast 

med att skapa affärer och i de fallen betalar slutkunden direkt till Geodesign. Undantagsfall finns med 

delbetalning och uthyrning. Köp av exempelvis reservdelar och nya utbildningstillfällen förekommer 

också. 

Ca 5 procent av Geodesigns intäkter kommer från uthyrningar av de så kallade Coffer Dams, där 

affärerna genomförs av en agent i Australien och företaget erhåller 50 procent av 

uthyrningskostnaderna. 

Nyckelresurser 
Geodesigns nyckelresurser är en blandning mellan fysiska, intellektuella, humana, och finansiella. De 

fysiska resurserna utgör en mindre betydande del eftersom företaget i dagsläget endast utvecklar, 

marknadsför och säljer barriärsystem. Geodesign har ett lager i Linköping med färdigtillverkade 

barriärsystem. De intellektuella resurserna i form av personlig kunskap och partnerskap med 

leverantörer är viktiga för företagets affärsverksamhet. Den mest framträdande nyckelresursen är 

företagets VD, Sten-Magnus Kullberg, som har mycket kunskap om översvämningar och hur de 

effektivast kan bekämpas. Samuel Kullberg anser att Sten-Magnus kan vara en av de mest kunniga 

personerna i världen inom området för bekämpning av översvämningar. 

Geodesign håller för närvarande på att skaffa patent på deras nya produktserie EUR101 Steel Barrier. 

Varumärket Geodesign har börjat få en betydelse på marknaden då det visat sig att företagets system 

fungerat under översvämningar tidigare. Geodesign står för en teknik som verkligen fungerar. 

Företagets partnerskap med agenter är också en viktig nyckelresurs då de sprider företagets 

varumärke och säljer deras produkter. 

Nästan alla pengar in kommer från återförsäljning eller direkt försäljning via agenter. Vissa av 

agenterna (väntar på namnlista) arbetar enbart med försäljning av Geodesigns produkter, medan 

andra även ägnar sig åt försäljning av andra produktsortiment. 

Geodesign använder inga implementerade IT-system i sin verksamhet. 

Geodesign har en hög kassalikviditet som innebär att företaget inte behöver dra ner på 

marknadsföring, resor, forskning och utveckling och inköp av varor. 

Nyckelaktiviteter 
Nyckelaktiviteter hos företaget för att skapa värde för kunderna och generera intäkter är: 

 Aktiv försäljning och marknadsföring. 

 Kontinuerlig utveckling av produkter. 

Nyckelpartners 
Geodesigns nyckelpartners är: 

Svenska exportrådet, Business Sweden: Business Sweden tillhandahåller bland annat kontakter med 

säljare på internationella marknader och har varit en källa att hitta några av de nuvarande agenterna 

företaget använder sig av. 
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Agenter: All försäljning på internationella marknader sker genom agenter eller distributörer som 

måste vara registrerade företag. Licenserna för det här är icke-exklusiva inom ett givet område, vilket 

innebär att Geodesign kan ha flera agenter i flera länder. Agenterna köper produkter från Geodesign 

via en bestämd prislista och säljer dem därefter till slutkund till deras eget pris. Barriärsystemen måste 

däremot marknadsföras och säljas under namnet Geodesign Barriers. De får bedriva försäljning 

utanför deras bestämda område om det skriftligen godkänns av Geodesign. Agenterna representerar 

inte Geodesign mot deras kunder i annat fall än genom relationen mellan agenten och producenten. 

Innan agenterna eller distributörerna kan bli licenserade måste de på egen bekostnad besöka kontoret 

och genomgå en endagars utbildning. Vidare äger de rätten att använda och marknadsföra Geodesigns 

varumärke, och de har även tillgång till marknadsföringsmaterial såsom logo, broschyrer, bilder, filmer 

och hemsida etc. de flesta agenterna arbetar inte enbart med Geodesigns produkter utan sysselsätter 

sig även med andra saker. De har vidare inga tydliga prestationsmål och det finns inga tydliga 

processer för uppföljning av agenters prestation. 

Geodesign Barriers ltd, där Britt Warg, tillsammans med en annan kollega, arbetar på konsultbasis 

(100 %) med fokus på den engelska marknaden. Samtliga affärer med engelska myndigheter och bolag 

hanteras av Geodesign Barriers ltd. Det här till följd av att den engelska marknaden ställer krav på att 

leverantörer är nationellt registrerade bolag. 

Leverantörer. De primära leverantörerna av företagets barriärsystem är de två svenska bolagen CNC 

Plåt och SGT Mekaniska. Båda företagen är bra bollplank vid utvecklingen av nya system och lösningar. 

Kostnadsstruktur 
Geodesigns kostnadsstruktur består av: 

Materialkostnader 
Tillverkningen av barriärerna outsourcas främst till leverantörer på den svenska marknaden. 

Geodesign köper barriärerna när de har färdigställts av CNC. 

Leveranskostnader 
Geodesign står för kostnaden för leveransen av företagets varor till kund. 

Lönekostnader 
Geodesign har för tillfället en heltidsanställd (Sten-Magnus Kullberg) och Samuel Kullberg på halvtid. 

Vissa agenter har kontrakt där de får betalt av Geodesign per månad, motsvarande ungefär en halv 

månadslön. 

Kommissionskostnader 
Företagets anlitade konsulter på Geodesign Barriers ltd i Storbritannien och företagets anlitade 

agenter erhåller kommission vid genomförda försäljningar. 

Marknadsföringskostnader 
Geodesign medverkar ofta på mässor och köper annonser för att nå ut till kunder. 

Affärsomkostnader 
I Geodesigns affärsverksamhet förekommer frekvent kostnader för resor och logi. Företaget betalar 

även en servicekostnad till företaget Goodwill som hanterar Geodesigns bokföring. Övriga 

affärsomkostnader inkluderar telefoni mm. 
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Hyra 
Geodesign betalar hyra för kontorslokalen på Mjärdevi företagspark i Linköping och för den 

lagerlokal som företaget hyr i Östra Malmskogen. 

Sammanställning av företagets affärsmodell 
I Figur 40 nedan presenteras sammanställningen av Geodesigns affärsmodell på canvas-mallen. 

 

Figur 40: Geodesigns affärsmodell utifrån Canvas 9 block. 
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11. Analys av hur dagens affärsmodell uppfyller 

vad kunderna värderar 

11.1. Analys: Hur uppfylls kundernas värdepreferenser av 

dagens affärsmodell? 
I detta avsnitt presenteras hur företaget och dess nuvarande affärsverksamhet uppfyller respektive 

värdedimension och om det finns områden som är bristande. Avsnittet inleds med en analys av 

viktningen av huvudkriterier och sedan analyseras värdedimensionerna i respektive huvudkriterium. 

Huvudkriterierna presenteras i den ordning de rankades och inleds med produktkvalitet som är det 

huvudkriterium som värderas högst. Värdedimensionerna i respektive huvudkriterium presenteras 

också i fallande ordning med den dimension som värderades högst först. 

Huvudkriterier 
I empirin framkom det att de högst värderade huvudkriterierna var produktkvalitet, funktionalitet och 

användarvänlighet, vilket är tre kriterier som är kopplade till produkten och därmed också företagets 

värdeerbjudande. I dagsläget har Geodesign stort produktfokus och erbjuder inte många kringtjänster. 

De vill säkerställa att produkterna är välkonstruerade, både med avseende på användarvänlighet, 

funktionalitet och produktkvalitet. 

Produktkvalitet 
Står stabilt vid överströmning av vatten 
Den högst viktade värdedimensionen inom produktkvalitet var att systemet står stabilt vid 

överströmning av vatten. Företagets värdeerbjudande består idag enbart av produkter som klarar av 

överströmning av vatten och det är en aspekt de fokuserar på vid produktutveckling. Den här 

värdedimensionen är därmed väl uppfylld i dagens affärsmodell vilket således är väl anpassat för 

kundernas värdepreferenser. 

Systemet kan återanvändas flera gånger 
Geodesigns barriärer tillverkas av kvalitativt och rostfritt stål i syfte att göra dem robusta med en 

livslängd på 50 år. Det innebär att systemen kan återanvändas flera gånger utan att de förstörs under 

lagringen. Det är en värdedimension som företaget fokuserar på vid deras produktutveckling, vilket 

gör det till en del av deras värdeerbjudande. Det stämmer därmed väl överens med kundernas 

värdepreferenser. 

Tål kraftiga stötar 
Värdedimensionen att systemet tål kraftiga stötar var den tredje viktigaste värdedimensionen i den 

kvantitativa undersökningen men dess betydelse framkom tydligt i den kvalitativa delen av 

undersökningen. Som en följd av att Geodesigns barriärer tillverkas i kvalitativt stål gör det att de tål 

vandalism och stötar från flytande föremål. Det är därmed en del av företagets värderbjudande och 

en värdedimension som stämmer överens med kundernas värdepreferenser. 

Barriären håller tätt även vid låga vattennivåer 
Den lägst viktade värdedimensionen i den kvalitativa frågeställningen var att systemet håller tätt även 

vid låga vattennivåer. Den låga viktningen förklarades med att ett litet initialt läckage kan hanteras 

med pumpar. Samtidigt framkom det från en respondent att det då är beroende av hur snabbt det går 
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att få fram pumpar och att det då behöver tätas med sandsäckar, vilket logistiskt och tidsmässigt kan 

vara problematiskt. En annan respondent pekade också på problematiken med att deras system hade 

för stort läckage vid låga vattennivåer vilket tvingade dem till att täta med annat material. Av det som 

framgår i affärsmodellen är Geodesigns barriärer idag konstruerade på ett sådant sätt att det uppstår 

ett mindre läckage innan vattennivån ger tryck på den plast som läggs ut. Det är vidare en aspekt som 

är svår att komma ifrån. Även om värdedimensionen har fått en låg relativ viktning kan det vara 

värdefullt att söka utveckla deras produkter inom det här området för att på så vis kunna leverera 

ytterligare kundvärde. 

Funktionalitet 
Barriären är flexibel för varierande underlag och terräng 
Gällande funktionalitet är den högst värderade värdedimensionen att barriären är flexibel för 

varierande underlag och terräng. Geodesigns barriärer klarar av varierande underlag och terräng. Tack 

vare den långa stödplattan som ligger mot underlaget står barriären stabilt på hårda underlag och 

sjunker inte ner i mjuka underlag. Barriärerna är också konstruerade för flexibilitet vid höjdskillnader 

i terräng och håller tätt mellan två barriärsdelar om den ena behöver placeras på en högre yta, 

exempelvis trottoarkanter eller järnvägsspår. 

Barriären kan svängas/vinklas 
Geodesigns barriärer kommer med hörnsektioner som kan användas för att svänga barriären vid 

behov. Hörnsektionerna möjliggör en vinkling av systemet med upp till 90 grader. I övrigt har de raka 

barriärsdelarna flexibiliteten att kunna böjas och vinklas allt eftersom barriären placeras ut. 

Barriären kan sättas upp i redan översvämmade områden 
Geodesigns barriärer är konstruerade utifrån stålstativ som sätts upp bit för bit och sedan täcks med 

en skyddande plast som tätar systemet. Stålstativen har hål som underlättar vid nedsänkning i vatten 

och plasten tyngs ned av metallkedjor. Det är plasten som är den problematiska komponenten att få 

på plats när systemet sätts upp i redan översvämmade områden och är den främsta anledningen till 

att systemet tar längre tid att sätta upp i vatten än i torra områden. Plasten sjunker sakta till marken 

och efter ett tag lägger sig vattentrycket över plasten och tätar systemet. Barriären kan alltså sättas 

upp i redan översvämmade områden, vilket inte är möjligt med vissa andra varianter av barriärsystem, 

exempelvis vatten- och lufttuber. 

Barriären klarar vattennivåer högre än 1m 
Samtliga av Geodesigns barriärfamiljer erbjuds i varierande höjder från 1-1.8 meter utom EUR101 som 

endast har en höjd upp till 1m. Detta ger kunden möjligheten att investera i flera olika höjder och ökar 

kundens flexibilitet vid översvämningar genom att placeringen kan anpassas beroende på hur höga 

vattenstånden beräknas bli. 

Barriären kan höjdjusteras 
Geodesigns barriärsystem är alla konstruerade för att kunna höjdjusteras, bortsett från EUR101 som 

inte har denna flexibilitet. Genom att förlänga systemen med extraplattor är systemen hållbara nog 

för att justeras för att klara vattennivåer upp till 2.4 meter. Det nya systemet EUR101 Steel Barrier är 

80 cm högt men kan inte höjdjusteras, vilket de andra alternativen kan. Höjden på den nya barriären 

kan vara väl anpassad för den svenska marknaden, men det kan potentiellt vara värdefullt att erbjuda 

en expansion av systemet. 
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Användarvänlighet 
Kort installationstid 
Gällande användarvänlighet är kort installationstid den värdedimension som värderas högst av 

respondenterna. Idag kan 10 personer sätta upp 100 meter av Geodesigns barriär på en timme. Detta 

kräver dock att deltagarna har förkunskaper om att montera barriären och att tillbehör finns på plats. 

Det är en sak att 10 personer kan sätta upp 100 meter barriär på en timme men om de inte har tillgång 

till de verktyg som krävs blir det 0 meter på en timme. Installationstiden påverkas då också av att 

verktygen begränsar det antalet personer som kan hjälpa till. Om det inte behövs verktyg för att 

montera systemet kan ett obegränsat antal individer användas för att minska tiden det tar att sätta 

upp systemet, men om det kräver verktyg blir det begränsat till hur många verktyg det finns tillgång 

till. Det framkom att det kan vara svårt att ens få fram, eller i vart fall, få fram tillräcklig mängd verktyg 

för att sätta ihop systemen så snabbt som möjligt. Barriärsystemen bör bestå av så få tillbehör som 

möjligt och en kort installationstid är i många fall är kopplad till antalet tillbehör som systemet består 

av och antalet verktyg som behövs för att installera systemet.  

Bedömningen är att Geodesign behöver utveckla sina system för att bli ännu enklare och snabba att 

installera (helst utan tillgång till verktyg) för att kunna leverera ytterligare kundvärde. 

Installation är intuitiv och enkel 
Under intervjuerna framkom det att det ofta är många frivilliga som hjälper till vid en översvämning 

och systemen behöver därför vara så pass intuitiva och enkla att sätta upp att en helt oerfaren person 

inte kan göra fel.  

Båda kunderna som medverkade från den brittiska marknaden kommenterade specifikt de tillbehör 

som finns till Geodesigns barriärsystem. De kommenterade att Geodesigns system består av för många 

smådelar. Den ena respondenten menade att några av komponenterna är för små och svåra att sätta 

på plats då systemen sätts upp i ogynnsamma förhållanden som kräver att personalen bär 

skyddsutrustning såsom handskar och annan utrustning som begränsar rörligheten. Det leder till 

svårigheter i att sätta säkerhetssprintar på plats.  

Det skulle således skapa ytterligare kundvärde om barriärsystemen som Geodesign tillhandahåller 

marknaden består av färre tillbehör och komponenter.  

Systemet kan sättas upp av en person 
Den låga betydelsen av att systemet kan sättas upp av en person förklarades med att det aldrig händer 

att endast en person sätter upp systemet själv. En av de egenskaper som Geodesign framhäver i sitt 

värdeerbjudande är att systemet kan sättas upp av en person, vilket i praktiken inte verkar relevant. 

Däremot innebär det att om barriären kan sättas upp av en person så är den också intuitiv och enkel 

att montera. Som nämnts ovan är det av större betydelse att installationen är intuitiv och enkel för 

användaren än att systemet kan sättas upp av en person. I värdeerbjudandet bör därmed fokus ligga 

på att göra systemen mer intuitiva och enkla att sätta upp och inte att de kan sättas upp av en person. 

Barriärsystemet är enkelt att rengöra 
Geodesigns barriärer består av stora stålkomponenter som är lätta att spola av och låta torka efter 

användning. Problemet är skyddsplasten som kan bli skadad och alltid blir smutsig vid användning 

under översvämningar. Skyddsplasten säljs dock som förbrukningsvara och kunder återkommer när 

de behöver köpa in ny plast efter användning, vilket ger intäkter för företaget. 
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Effektivitet i lagring och transport 
Materialet kan lastas utan tillgång till truckar 
Geodesigns barriärer kommer lagrade antingen på pallar eller i de lagringsvagnar som är utformade 

för att lagra systemet. Vagnarna består av en metallram och kräver lyftutrustning för att lyftas ombord 

inför transport. Om det inte finns tillgång till truckar kan barriären först plockas ut ur ramen innan den 

lyfts ombord tom och sedan fylls igen.  

I kundundersökningen framkom det dock att det oftast finns tillgång till truckar då materialet ska 

lastas. 

Barriärerna kan transporteras med personbilar 
Geodesigns barriärer transporteras med fördel i de lagringsvagnar som de lagras i. Detta betyder att 

det behövs lastbilar eller släp för att transportera barriären. En av respondenterna framhävde vikten 

av att materialet kan transporteras med hjälp av fyrhjulingar då det vid platsen för översvämning råder 

annorlunda markförhållanden som varken tunga fordon eller personbilar klarar av. Vid behov kan 

barriären delas upp i mindre mängder och lastas i personbilar eller på släp till fyrhjulingar. 

Barriärsystemet tar liten plats vid lagring 
Att systemet tar liten plats vid lagring var viktigt både med hänsyn till att användarna vill kunna ha en 

närhet till materialet så de snabbt kan komma igång om något inträffar och kostnadseffektivitet. De 

anpassade lagringsvagnarna tillsammans med barriärsystemens flexibla och lättstaplade delar gör att 

Geodesigns barriärer kan lagras effektivt. Det nya systemet EUR101 är enligt Geodesign själva det 

system på hela marknaden som tar minst plats lagringsmässigt och detta framhävs i företagets 

marknadsföring. 

Träning och Utbildning 
Träning och utbildning fick relativt låg vikt bland huvudkriterierna. Utbildning är ingenting som 

Geodesign erbjuder i större utsträckning. Vid köp eller vid behov kan kunderna få genomgång av 

utrustningen men företaget har inget utvecklat koncept för träning och utbildning. Däremot har 

företaget sett över möjligheterna för att införa utbildning som en tjänst i deras affärsmodell vilket har 

gjort att de har kollat på att investera i en anläggning för att kunna erbjuda träning och utbildning i en 

verklig simulerad miljö. 

Utbildning inkluderar praktisk hantering av utrustning i en simulerad verklig miljö 
Det finns intressanta skillnader i viktningen mellan de respondenter som har praktisk erfarenhet av 

hantering av barriärssystemen under översvämningar och de som inte har det. Den grupp som 

medverkat vid översvämning gör sammanslaget ingen skillnad på om utbildningen sker i en simulerad 

verklig miljö eller inte. Den grupp som inte medverkat vid översvämning gjorde däremot stor skillnad 

på värdedimensionerna och det sammanslagna resultatet visar att det viktigaste var att utbildningen 

inkluderade praktisk hantering av utrustningen. I de kvalitativa frågeställningarna framkom det vidare 

att praktisk hantering av utrustningen i en simulerad verklig miljö inte var av samma vikt som att 

enbart erbjudas praktisk hantering av utrustning. 

För den grupp som inte medverkat vid översvämning var det av stor vikt att de fick öva i det område 

där de är verksamma, men de ansåg att det inte spelade någon roll om träningen skedde i en 

vattenmiljö eller inte. Den relativt låga viktningen i den grupp som medverkat vid översvämningar är 

troligen en följd av att det mest betydelsefulla är att alla vet hur utrustningen fungerar i skarpt läge, 

vilket även framkom i den kvalitativa frågeställningen. I den kvalitativa frågeställningen medgav även 

den grupp som medverkat vid översvämningar att det är av stor betydelse att få öva i det område där 
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de är verksamma.  Det här visar på att det är av störst betydelse att få utbildning i praktisk hantering 

av utrustningen och att den simulerade verkliga miljön innebär att träningen sker i det geografiska 

området där de som ska utbildas kan komma att använda utrustningen. Sammantaget pekar 

kundundersökningen på att Geodesign inte behöver erbjuda utbildning i en simulerad verklig miljö 

med vatten. Det är inte heller något som ingår i dagens affärsmodell. 

Utbildning inkluderar praktisk hantering av utrustning 
I det resonemang som fördes ovan framkom det att det är av stor betydelse att användarna av 

barriärsystemen vet hur de fungerar. I affärsmodellen framgår det att Geodesign till största delen 

fokuserar på att utveckla och sälja deras produkter. I Storbritannien förekommer utbildning både i 

samband med köp och efter köp. I samband med köp erbjuder Geodesign en dags utbildning av deras 

utrustning och efter köp sker utbildningen på initiativ av kunden. Då det är betydelsefullt att 

användarna vet hur utrustningen fungerar kan det vara en värdedimension som Geodesign behöver 

utveckla tydligare processer för och framhäva det som en tjänst i deras värdeerbjudande. 

Utbildningen genomförs på en geografiskt nära plats 
Värdedimensionen att utbildningen utförs på en geografiskt nära plats innebar inte att de skulle få öva 

i det området där de var verksamma utan innebar egentligen bara att de inte skulle behöva åka långt 

för att få utbildning. 

Värdedimensionen är i många fall betydelsefull för användarna. Det framkom specifikt i den kvalitativa 

frågeställningen att utbildningen bör genomföras i det område där användarna kan komma att 

använda utrustningen. Det var av vikt för att bland annat veta var de bäst kan sätta upp utrustningen 

i deras geografiska område. Den här värdedimensionen ingår inte i Geodesigns erbjudande, men kan 

vara värdefull att erbjuda i ett potentiellt utbildningskoncept. 

Utbildning inkluderar anpassad scenarioplanering 
Att utbildningen inkluderar anpassad scenarioplanering var för majoriteten av respondenterna av 

mindre vikt. Däremot framhävde ett par av de mest erfarna respondenterna vikten av att ha en 

anpassad scenarioplanering. En av respondenterna menade på att det var en av de avgörande 

faktorerna vid en lyckad bekämpning av en översvämning. Det fanns vidare meningsskiljaktigheter i 

respondenternas svar i den kvalitativa frågeställningen. Majoriteten av respondenterna arbetade 

inom räddningstjänsten och det som framkom från dem var att de klarar av den typen av planering 

själva. Däremot menade en av de mest erfarna respondenterna som inte arbetade inom 

räddningstjänsten att kommunerna och räddningstjänsterna ofta tror att de har full koll fram tills dess 

att något inträffar och att de då i många fall märker att de inte kan hantera situationen. Samma 

respondent menade vidare att en effektiv bekämpning av en översvämning inte enbart handlar om 

att kunna produkten och att installera den. Det är faktorerna runt omkring som är det svåra., 

exempelvis var dagvattenledningar går, var brunnar är placerade och hur avloppsvatten ska hanteras. 

Respondenten menade på att räddningstjänsterna sällan tänker på de här faktorerna och inte besitter 

den kunskap som krävs. Det är viktigt att framhäva att respondenten inte nedvärderade 

räddningstjänsten, utan menade på att det här är kunskap som personer intuitivt inte tänker på, men 

som har stor betydelse vid hanteringen av en översvämning. Respondenten menade vidare att den 

här typen av kunskap finns hos leverantörerna, vilket pekar på att det är en oexploaterad 

affärsmöjlighet att erbjuda den här typen av tjänst eller kunskapsspridning i ett potentiellt 

utbildningskoncept. 



Analys av hur dagens affärsmodell uppfyller vad kunderna värderar

 

98 
 

Leverantören involverar sig 
Under leverantören involverar sig var det stora skillnader i hur de två grupperna viktade 

värdedimensionerna. Den grupp som medverkat vid översvämningar ansåg sammanslaget att den 

viktigaste värdedimensionen var att leverantören följer upp efter att systemet har använts till skillnad 

mot den andra gruppen som ansåg att det var viktigare att leverantören erbjuder reparation och 

service av systemet. 

Leverantören följer upp efter att barriärsystemet har använts 
Den grupp som medverkat vid översvämningar viktade den här värdedimensionen högst av 

anledningen att de ser det som värdefullt att leverantören involverar sig för att kunna förbättra och 

skapa mer anpassade produkterna för användaren. 

För kundrelationerna i dagens affärsmodell är det praxis inom företaget att följa upp användningen 

av deras system, men det finns samtidigt ingen tydlig process för hur det egentligen går till. I ett par 

fall har det på kundens initiativ visat sig att kundens input har varit värdefull i utvecklingen av 

företagets produkter och sammantaget visar det på ett område som företag bör etablera tidigare 

processer för att fånga upp kundvärde. 

Leverantören erbjuder reparation och service av barriärsystemet 
Den grupp som inte medverkat under översvämningar viktade den här värdedimensionen högst. 

Idag går det att köpa reservdelar av Geodesign, men de erbjuder ingen form av tjänst som berör 

reparation och service av deras system. Med hänsyn till värdedimensionerna relativa viktning kan det 

vara värdefullt att se över ett koncept där företaget erbjuder den här typen av tjänst. Det kan 

exempelvis ske i kombination med att de följer upp användningen av deras system och det handlar 

således om att komma närmare kunden. 

Leverantören finns på plats under översvämningar 
Värdedimensionen fick lägst relativ viktning av båda grupperna. En av de mest erfarna respondenterna 

påpekade däremot att den okunskap som finns inom räddningstjänster innebär att det finns ett värde 

i att leverantören finns på plats åtminstone under det första skarpa användandet av utrustningen. De 

som arbetar inom räddningstjänsten menade däremot på att deras egen organisation bör klara av det 

själva och om de inte gör det handlar det om organisatoriska problem, vilka leverantören i sig inte 

ansvarar för. Det här innebär att det finns meningsskiljaktigheter i hur användarna vill att leverantören 

agerar. I dagens affärsmodell finns det ingen etablerad process för hur företaget arbetar med deras 

kundrelationer i form av att söka reda på om kunderna ser det som värdefullt. Det är därmed inte en 

del av deras värdeerbjudande. Eftersom det finns olika syn på hur leverantören bör agera kan det vara 

av vikt att komma närmare deras kunder för att identifiera deras specifika behov kring 

värdedimensionen. 

Leverantörskvalitet 
Leverantören har framgångsrika referenser 
Gällande leverantörskvalitet är framgångsrika referenser den värdedimension som värderas högst av 

respondenterna. I den kvalitativa frågeställningen framkom det att fungerande utrustning skapar en 

känsla av trovärdighet hos användaren och av resultatet att döma samt de kommentarer som 

framkom under intervjuerna kring värdedimensionen är det viktigt för användarna att utrustningen 

tidigare har visat sig fungera. Geodesign har idag framgångsrika referenser och deras utrustning har i 

samtliga fall då barriärerna har använts visat sig fungera. 
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Leverantören arbetar med kontinuerlig forskning och utveckling 
Att leverantören arbetar med kontinuerlig forskning och utveckling viktades näst högst bland 

värdedimensionerna i leverantörskvalitet. Respondenter ansåg att det är viktigt att leverantören 

ständigt utvecklar deras produkter för att kunna erbjuda bättre system. Värdedimensionen går att 

koppla till de huvudkriterierna som var av störst betydelse för respondenterna; produktkvalitet, 

funktionalitet, och användarvänlighet. För att kunna förbättra samtliga av dessa huvudkriterier är det 

av vikt att kontinuerligt arbeta med forskning och utveckling för att kunna anpassa produkter utefter 

användarnas preferenser. En av Geodesigns nyckelaktiviteter är idag produktutveckling, men det är 

det inget de direkt visar marknaden att de håller på med. Kopplas detta till vikten av att leverantören 

följer upp efter användningen av barriärsystemet kan det vara betydande att Geodesign visar att de 

arbetar med forskning och utveckling och hur de genom att interagera med deras kunder ständigt tar 

fram nya lösningar som skapar ytterligare kundvärde. 

Många år i branschen 
Geodesign har varit aktiva på marknaden för temporära barriärsystem sedan 1992 och har över 20 års 

erfarenhet av att bekämpa översvämningar. Denna information framförs i deras marknadsföring och 

enligt respondenter ger den här typen av erfarenhet en känsla av trygghet både gällande kunskap hos 

leverantören och kvalitet hos barriärerna. 
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12. Förslag på anpassning av affärsmodellen 

12.1. Hur kan Geodesign anpassa sin nuvarande affärsmodell 

för att skapa ytterligare kundvärde? 
I detta avsnitt uppfylls studiens syfte genom att förslag på hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande 

affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde presenteras. De förslag som studiens författare har 

kommit fram till är: 

1. Förbättra användarvänligheten hos barriärsystemen 

2. Erbjud träningstillfällen i kundens geografiska område och utnyttja nyckelresurser 

3. Framhäv rätt information i marknadsföringskanaler 

4. Inför rutiner för uppföljning av användningen av barriärsystemen 

1.  Förbättra användarvänligheten hos barriärsystemen 
En stor del av studiens undersökning behandlade värdedimensioner som är kopplade till företagets 

värdeerbjudande. Det visade sig att de två högst rankade huvudattributen; produktkvalitet och 

funktionalitet och deras värdedimensioner är väl uppfyllda i dagens affärsmodell. Däremot påpekade 

respondenter brister i användarvänligheten hos dagens barriärsystem. Användarvänligheten ansågs 

av respondenterna vara det tredje viktigaste huvudattributet för ett barriärsystem. 

I de kvalitativa frågeställningarna lyfte de två kunderna på den brittiska marknaden att det finns brister 

i användarvänligheten hos Geodesigns nuvarande barriärsystem. De ansåg att barriärerna innehåller 

för många lösa komponenter och att vissa av dessa är för små för att enkelt kunna hanteras med 

arbetsutrustning och handskar. Även andra respondenter beskrev att det är värdefullt att systemen 

består av få komponenter. För framtida produktutveckling föreslås det därför att Geodesign ser över 

möjligheterna att tillverka barriärer med så få komponenter som möjligt. De små komponenterna som 

förekommer i dagens system bör kunna fästas permanent i balkar, stöd eller plattor för att undvika 

lösa komponenter i så stor utsträckning som möjligt. Nya system bör testas genom att försöka 

montera systemen med arbetshandskar för att säkerställa att monteringen av systemet är enkel även 

med arbetsutrustning på. 

Vidare framkom det att samtliga barriärer bör kunna monteras utan tillgång till verktyg. Om ett 

barriärsystem kräver verktyg för att monteras finns risken att det uppstår flaskhalsar i monteringen 

och att uppsättningen inte går snabbare ju fler personer som deltar. Samtliga barriärsystem som 

Geodesign utvecklar i framtiden bör därför konstrueras på ett sådant sätt att de kan monteras 

manuellt utan behov av verktyg. Detta betyder att fler personer kan hjälpa till vid uppsättningen av 

barriärerna, vilket reducerar installationstiden vid en plötslig översvämning eller vid höga vattenstånd. 

Både att systemet innehåller färre lösa komponenter och att barriärerna kan monteras helt manuellt 

utan tillgång till verktyg är sätt som företaget kan anpassa sitt värdeerbjudande för att skapa 

ytterligare kundvärde. 
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Figur 41: Att förbättra användarvänligheten hos barriärsystemen leder till ett förbättrat värdeerbjudande och ökat 
kundvärde. 
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2. Erbjud träningstillfällen i kundens geografiska 

område och utnyttja nyckelresurser 
Under kundundersökningen framkom det att det allra viktigaste gällande träning och utbildning av ett 

barriärsystem är att alla vet hur utrustningen fungerar i ett skarpt läge. Respondenter som medverkat 

vid översvämningar nämnde att det är mer värdefullt att övning sker i områdena där barriärerna ska 

sättas upp under översvämningar än att den genomförs på en grusplan eller parkeringsplats, som den 

ofta gör i nuläget. 

Vidare menade en respondent med erfarenhet av översvämningar att kommuner och 

räddningstjänster ibland tror att de är redo att skydda områden vid översvämningar fram till dess att 

översvämningen faktiskt inträffar. Att sätta upp barriärsystemen är inte tillräckligt för att skydda 

drabbade områden. Övriga faktorer, såsom att täcka relevanta brunnar och sätta upp pumpar på rätt 

ställen är också viktiga för en lyckad bekämpning av översvämningar. Respondenten menade på att 

räddningstjänsterna sällan tänker på de här faktorerna och inte har den kunskap som krävs. 

För att skapa ytterligare kundvärde under sina utbildningstillfällen föreslås det att Geodesign erbjuder 

utbildningstillfällen som genomförs på den planerade platsen där barriärsystemet ska sättas upp när 

översvämning inträffar. Geodesign kan då bistå med både kunskap gällande bland annat var 

barriärerna bäst bör sättas upp, eventuella markförberedande åtgärder som bör göras, hur 

monteringen bör organiseras och vilka brunnar och avlopp som behöver täckas innan översvämningen 

inträffar. Geodesign har idag nyckelresurser med över 20 års erfarenhet av att bekämpa 

översvämningar och utbildningarna är perfekta tillfällen att använda dessa resurser för att föra 

kunskapen vidare till användare av produkterna. 

 
Figur 42: Att erbjuda träningstillfällen i kundens geografiska område och utnyttja nyckelresurser leder till ett förbättrat 
värdeerbjudande och ökat kundvärde. 
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3. Framhäv rätt information i marknadsföringskanaler 
Resultatet från kundundersökningen har indikerat vad marknadens kunder anser vara det viktigaste i 

ett barriärserbjudande. De tre huvudkriterier som är viktigast är produktkvalitet, funktionalitet och 

användarvänlighet och jämförelsen mellan Geodesigns affärsmodell och de ingående 

värdedimensioner i de här tre huvudkriterierna visade att företaget har ett väl anpassat 

värdeerbjudande. Däremot finns det brister i hur företaget får ut den här informationen till 

marknaden genom sina marknadsföringskanaler. På Geodesigns hemsida söker företaget att visa på 

fördelarna med deras barriärer och vilka produktattribut som speglar deras barriärer. De nämner 

följande områden som framträdande attribut för deras barriärer: 

 Snabba och enkla att installera 

 Expansioner som kan justera barriärernas höjd 

 Flexibla för ojämn terräng 

 Kan svängas/vinklas 

 Anslutningar 

 Robusta och starka 

 Står stabilt vid överströmning 

 Effektiv förpackning 

 Lång livslängd 

På företagets hemsida framhävs hur dessa värdedimensioner uppfylls i dagens värdeerbjudande och 

dimensionerna presenteras med hjälp av animerade bilder. Ett enkelt sätt att öka trovärdigheten för 

barriärsystemen och visa att de verkligen uppfyller de värdedimensioner som framhävs på företagets 

hemsida är att istället för att använda animerade bilder visa verkliga foton och filmer. Geodesign bör 

aktivt ta fram bilder och filmer när barriärsystemen används under översvämningar och sedan 

publicera dessa på hemsidan för att på ett kraftfullare sätt framhäva styrkorna hos företagets 

produkter. 

 

Figur 43: Att framhäva rätt information i marknadsföringskanaler leder till en förbättrad förmedling av värdeerbjudande 
och ökat kundvärde. 
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4. Inför rutiner för uppföljning av användningen av 

barriärsystemen 
Kundvärde kan skapas genom att kunden känner att leverantören involverar sig och bryr sig om 

kundens behov. En del av studiens genomförande inkluderade att företaget själva uppskattade hur 

marknadens kunder viktade värdedimensionerna och det visade sig att de inte alltid stämde överens 

med kundernas faktiska viktningar. Vidare framkom det i studien att företaget ibland följer upp efter 

att systemen har använts, men att det inte finns några etablerade processer för att göra det. 

Geodesigns barriärsystem har över årens lopp utvecklats efter input från kunder och företaget har bra 

förmågor för att förbättra värdeerbjudandet när detta efterfrågas. En mer frekvent och strukturerad 

uppföljning efter översvämningar, exempelvis att företaget alltid kontaktar ställföreträdande chef, 

skulle innebära att företaget kontinuerligt får ny input från kunder om vad som kan förbättras i dagens 

barriärsystem och leder kontinuerligt till att de skapar ytterligare kundvärde. 

Företaget hade innan studiens genomförande börjat kolla på att investera i en anläggning för att 

kunna erbjuda träning och utbildning i en simulerad verklig miljö. Däremot gav kundundersökningen 

indikationer på att den värdedimensionen inte var lika betydelsefull som företaget trodde. Vidare 

visade studien på att det i många fall finns skillnader i vad kunder anser vara värdefullt i ett 

erbjudande. 

Mer frekvent kontakt med användare och kunder stärker även företagets kundrelationer. En fördel är 

att genom en närmare relation blir kunden mer villig att beskriva sina problem och eventuella 

förbättringsmöjligheter hos den nuvarande produkten, vilket har visat sig leda till förbättrade 

produkter. Företaget får riktig information om vad marknaden efterfrågar, vilket därefter kan utgöra 

beslutsunderlag för vad företaget bör satsa och inte satsa på. 

Företaget bör därmed öka sitt fokus på kundrelationer och göra uppföljning till en nyckelaktivitet i 

företagets affärsmodell. Kundvärde kommer alltså både att skapas direkt genom en förbättrad 

relation mellan leverantör och kund och även långsiktigt då input från kunden kan användas för att 

genomföra förändringar i företaget för att skapa ytterligare kundvärde i framtiden. 

 

Figur 44: Att införa rutiner för att följa upp användningen av barriärsystem leder till starkare kundrelationer och ökat 
kundvärde. 



   
 

 

 
 
 

Slutsats och diskussion 
Resultatet från fallstudien vägs i slutsatsen och diskussionen samman och behandlas för att besvara 

studiens syfte. I diskussionen diskuteras val och avgränsningars eventuella påverkan på resultatet, 

generaliserbarheten i studiens arbetsmodell och förslag till fortsatta studier. 
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13. Slutsats 
Studiens genomförande har genomgående varit förankrat i vetenskaplig litteratur och i nära kontakt 

med fallföretaget Geodesign. Genomförandet av studien var ständigt kopplad till delarna i studiens 

arbetsmodell, vilket underlättade både under litteraturstudien för att hitta relevant litteratur och i 

fallstudien för att kunna genomföra denna på ett strukturerat sätt. 

I analysen jämfördes samtliga strategiska värdedimensioner och insamlad kvalitativa data med 

företagets nuvarande affärsmodell. Därefter tog studiens författare fram förslag på hur den 

nuvarande affärsmodellen kunde anpassas för att leverera ytterligare kundvärde. De fyra 

anpassningsförslag som angavs anses av studiens författare vara relevanta och genomförbara för 

Geodesign. De fyra förslagen på hur Geodesign kan anpassa sin nuvarande affärsmodell för att skapa 

ytterligare kundvärde var: 

1. Förbättra användarvänligheten hos barriärsystemen 

2. Erbjud träningstillfällen i kundens geografiska område och utnyttja nyckelresurser 

3. Framhäv rätt information i marknadsföringskanaler 

4. Inför rutiner för uppföljning av användningen av barriärsystemen 

Analysen av hur kundernas värdepreferenser uppfylls av dagens affärsmodell visade att Geodesign 

både har styrkor och svagheter i sitt nuvarande värdeerbjudande. Bland de tre högst värderade 

värdedimensionerna (produktkvalitet, funktionalitet och användarvänlighet) visade sig dagens 

affärsmodell i många fall vara väl anpassad för kundernas värdepreferenser. Däremot återfanns vissa 

brister i användarvänligheten och det är viktigt att företaget minskar antalet tillbehör, dels för att göra 

installation mer intuitiv och enkel, dels för att korta ner installationstiden. 

I identifieringen av kundernas värdepreferenser framkom det att det är värdefullt för användarna att 

utbildas i att sätta upp barriärsystemen på den plats där de ska sättas upp när en översvämning 

inträffar, något som Geodesign inte erbjuder i deras nuvarande utbildningskoncept. Genom att 

förmedla den erfarenhet och kompetens gällande bekämpningar av översvämningar kan ett sådant 

utbildningstillfälle skapa mer värde för kunden än om utbildningen genomförs på en yta av grus eller 

parkeringsplats, som träningstillfällena vanligtvis gör idag. 

Vidare visade studien att företaget behöver komma närmare kunden för att bättre förstå deras 

specifika behov. Det är flera aspekter som pekar på det här. För det första visade det sig att företagets 

viktning av hur de tror att kundernas värdepreferenser ser ut inte alltid stämde överens med det 

faktiska utfallet. Vidare identifierades brister i affärsmodellen gällande vilka värdedimensioner som 

företaget erbjuder. Sammantaget belyser det vikten av att företaget behöver komma närmare kunden 

för att själva kunna identifiera vilka värdepreferenser deras kunder har och för att öka frekvensen av 

att användarinput förädlas till ökat värdeskapande för kunderna och även fångandet av värde åt 

företaget. 

Den specificerade arbetsmodell som användes i studien var som tidigare nämnt förankrad i 

litteraturen. Enligt studiens författare visade den sig vara väl fungerande för att kunna ge förslag på 

hur fallföretaget Geodesign kan förändra sin affärsmodell för att skapa ytterligare kundvärde. Genom 

att presentera resultatet för Geodesign hoppas studiens författare att företaget kan se vikten av att 

förstå kunden bättre och därmed etablera processer inom organisationen för hädanefter arbeta 

kontinuerligt med kundvärdesdriven affärsmodellsinnovation. 
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14. Diskussion  
Detta avsnitt diskuterar den påverkan som inriktningar och avgränsningar haft på studiens resultat, 

studiens generaliserbarhet samt ger förslag på fortsatta studier. 

14.1. Val och avgränsningars påverkan 
De avgränsningar som gjordes i analysmodellen har troligen påverkat resultatet på olika sätt. Att inte 

kolla hur väl Geodesign levererade värde i jämförelse med deras konkurrenter innebar att förslagen 

på den anpassade affärsmodellen inte nödvändigtvis gav företaget konkurrensfördelar, men det 

påverkade inte utfallet av förslagen i form av hur Geodesign kan skapa ytterligare kundvärde. 

Avgränsningen att enbart en iteration genomfördes anses inte heller ha påverkat resultatet i någon 

större utsträckning. Innebörden av att processen ska vara iterativa är att kundernas värdepreferenser 

förändras med tiden och det är därmed viktigt att kontinuerligt undersöka vad kunderna värderar i ett 

erbjudande. De förslag som gavs på den anpassade affärsmodellen gav en momentan bild av hur 

affärsmodellen skulle anpassas efter de värdepreferenser som rådde på marknaden under den tiden. 

Den avgränsning som troligen hade störst påverkan på resultatet var att den anpassade 

affärsmodellen inte validerades med företagets intressenter. Den anpassade affärsmodellen 

baserades på data som samlades in om kunders värdepreferenser men för att kunna säkerställa att de 

nya förslagen var attraktiva och väl anpassade hade det varit värdefullt att kontrollera det. 

De avgränsningar som gjordes i urvalet kan ha haft olika påverkan på resultatet. Att enbart inkludera 

Geodesigns egen organisation, samt befintliga kunder och användare av barriärsystem kan ha 

påverkat de värdedimensioner som togs fram. Det breda nätverket av agenter som finns inom 

Geodesign hade möjligen kunnat bidra med ytterligare värdedimensioner som ingen annan tänkt på. 

Å andra sidan kan de värdedimensioner som togs fram anses spegla det behov som idag finns på 

marknaden och därmed speglade resultatet vad av det som värderades mest och hur väl Geodesigns 

affärsmodell var anpassad efter det. 

Genom att det inte gjordes någon jämförelse mellan hur Geodesign levererade värdedimensionerna i 

förhållande mot deras konkurrenter är det svårt att avgöra hur väl den anpassade affärsmodellen står 

sig konkurrensmässigt, speciellt i den aspekt hur företagets värdeerbjudande förhåller sig gentemot 

konkurrenternas. Däremot anger studiens syfte att förslag ska ges på hur ytterligare kundvärde kan 

skapas, vilket inte tar hänsyn till konkurrensen men det är av värde att konstatera att det kan vara av 

stor vikt att göra den jämförelsen i de fall det är möjligt. Som beskrevs i avsnittet avgränsningar var 

detta inte praktiskt genomförbart. 

Det som troligen påverkade resultatet mest var den begränsade intervjutiden. Att kvantitativ data 

samlades in genom telefonintervjuer där studiens författare medverkade var bra eftersom 

otydligheter enkelt kunde förklaras och det valet av metod gav troligen bättre resultat än om 

respondenterna hade fått genomföra det själva. Respondenterna var noga utvalda och ansågs vara de 

personer som i Sverige kunde bidra med värdefull information. Det hade därmed inte gått att skicka 

ut enkäter till ett större urval eftersom det inte fanns. Däremot visade det sig att AHP inte var lika 

intuitivt och enkelt för respondenterna som teorin angav. För att få ett ännu säkrare resultat hade det 

varit värdefullt att genomföra varje intervju personligen och under en längre tid för att öka 

konsistensen i svaren. Vidare hade personliga och längre intervjuer varit av stort värde vad gäller den 

kvalitativa frågeställningen. Kvalitativ data, som mer på djupet förklarade varför värdedimensionerna 

viktades som de gjorde var av större värde än förväntat. För ett bättre resultat hade det därmed varit 

värdefullt att ytterligare undersöka de kvalitativa delarna. 
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14.2. Generaliserbarhet 
Studiens arbetsmodell kan i hög utsträckning anses vara generaliserbar och den är specificerad nog 

för att enkelt användas i kommande studier och på andra fallföretag för att bedriva kundvärdesdriven 

affärsmodellsinnovation. De värdedimensioner som tagits fram är specifika för den marknad där 

Geodesign är verksam, men de kan justeras för att vara specifika för andra marknader. Canvas kan 

enkelt appliceras på valfritt företag, tillika AHP-modellen och den kvalitativa frågeställningen som på 

djupet söker identifiera varför värdedimensioner viktas som de gör. 

14.3. Förslag till fortsatta studier 
Det framkom under arbetets gång att processen för att förändra en affärsmodell utifrån ett 

kundperspektiv var oerhört tidskrävande. Att ta reda på kundernas värdepreferenser genom AHP var 

inte lika intuitivt och enkelt som teorin angav. För att få högre konsistens och mer värdefullt resultat 

är det av vikt att ge mer tid åt respektive respondent än de 30 minuter som avsattes i föreliggande 

studie. Vidare genomförs det med fördel personligen och inte över telefon. Att enbart använda sig av 

AHP skulle heller inte ha varit värdefullt. I studien genomfördes även en kvalitativ undersökning för 

att på djupet undersöka varför värdedimensionerna viktades som de gjorde. För framtida studier bör 

det ges mer tid åt den kvalitativa delen då den visade sig ge oerhört värdefull information. 

Även om de förslag som presenterades kring anpassning av företagets affärsmodell är framtagna 

baserade på kunders värdepreferenser vore det i praktiken fördelaktig att även ta reda på hur det 

studerade fallföretaget står sig i jämförelse med konkurrenter. Förslagen kan innebära att företaget 

kan skapa ytterligare kundvärde, men det säger inget om konkurrenssituationen och således inte 

heller något om huruvida det skapar konkurrensfördelar för företaget eftersom konkurrenter 

fortfarande kan vara bättre på att leverera värdet. För att säkerställa långsiktigt konkurrenskraft, samt 

långsiktig lönsamhet hade det varit viktigt att jämföra hur bra företaget levererade värde i jämförelse 

med konkurrenter. 

I föreliggande studie placerades fokus på användare av barriärsystem och vad som är värdefullt för 

dem i ett erbjudande. Redan tidigt i studien uppdagades det att det råder speciella förhållanden inom 

fallföretagets primära kundsegment som framförallt berör offentliga upphandlingar. Det visade sig 

vara svårt att behandla begreppet kundvärde inom det segmentet eftersom priset på det som 

upphandlas har en oroväckande stor betydelse. En brist i forskningen är att litteraturen kring 

affärsmodellsinnovation och mätning av kunders värdepreferenser behandlar den fria marknaden, 

men det återfanns ingen litteratur kring hur det ska behandlas på en marknad som framförallt speglas 

av offentlig upphandling. Kundvärdesdriven affärsmodellsinnovation innebär att företagen ska 

komma närmare deras kunder och verkligen förstå deras behov. I referensramen återges det vidare 

att kundvärde ofta har en ekonomisk aspekt i form av hur mycket någon är villig att betala för en viss 

produkt eller tjänst. I offentliga upphandlingar sätts den definitionen ur balans och priset blir i många 

fall det avgörande. För fortsatta studier vore det intressant att undersöka hur kundvärde kan skapas 

vid offentliga upphandlingar och hur företag kan arbeta med att komma närmare deras kunder då det 

berör verksamheter som gör inköp genom offentliga upphandlingar. 

Under studiens gång fick författarna ta del av material från offentliga upphandlingar där viktningar av 

bland annat produktens pris gentemot produktattribut hade gjorts. Priset värderades i samtliga fall 

högst och viktades alltid högre än produktattributen. Det intressanta var att viktningarna av 

underdimensionerna till produktattributen hade gjorts på annorlunda sätt än användarna av 

produkten gjort i denna studie. Det skulle därför vara intressant att undersöka om personerna som 

skapar och viktar värdedimensionerna i offentliga upphandlingar verkligen förstår betydelsen av de 
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värdedimensioner som användarna faktiskt värderar högst. Det skulle alltså kunna visa sig att 

personerna som bestämmer specifikationerna i offentliga upphandlingar måste lyssna mer på 

användarna av produkten för att på rätt sätt kunna vikta värdedimensioner hos varje produkt som 

köps in via offentlig upphandling.
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Appendix A: Definitioner av kundvärde 
 

Författare Definition 
(Zeithaml, 1988) Kundvärde är konsumentens bedömning av en produkts nytta 

baserad på subjektiva bedömningar av vad som konsumenten får 
och vad denne ger.  
 

(Monroe, 1990: refererad i 
Woodruff, 1997, sid. 141) 

Kundvärde är en trade-off mellan kvalitet eller andra fördelar som 
kunden anser att de får mot med den uppoffring de gör genom att 
betala produktens pris. 
 

(Anderson, Jain & 
Chintagunta, 1993) 

Kundvärde i affärssammanhang är det upplevda värdet i 
valutaenheter (monetära enheter) för de ekonomiska, tekniska, 
tjänste- och sociala fördelar som kunden får i utbyte mot det pris 
som betalas för en produkt, när alla tillgängliga substitut och 
konkurrerande företags erbjudanden och priser tagits i 
beaktande. 
 

(Gale, 1994) Kundvärde är marknadens uppfattade kvalitet på produkten i 
förhållande till dess relativa pris. 
 

(Butz och Goodstein, 1996) Kundvärde är den emotionella känslan mellan kunden och 
producenten efter det att kunden har använt produkten eller 
tjänsten och upplevt att denna hade ett högre värde än förväntat. 
Detta gör att kunden återvänder och/eller rekommenderar 
producenten. Det finns tre nivåer av kundvärde: 

 Det förväntade värdet 

 Det efterfrågade värdet 

 Det oförutsedda värdet 
 

(Woodruff, 1997) Kundvärde är kundens uppfattade preferenser för- och 
utvärdering av produktattribut, deras prestationsmått och 
fördelar som uppkommer genom att använda produkten, för att 
uppfylla kundens mål och behov när den används. 
 

(Chesborough och 
Rosenblom, 2002) 

Som ett ekonomiskt koncept betyder värdet av en produkt eller 
tjänst vad en köpare är redo att betala för denna. 
 

(Anderson et al., 2006) Värde är det monetära värdet hos bland annat de tekniska, 
ekonomiska och sociala fördelar som en köpare får i utbyte mot 
det pris som denne betalar för erbjudandet. Fördelar är de 
ytterligare nettofördelar som kunder får genom köpet och som 
var över förväntan, bortsett från inköpspriset. 
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Appendix B: Ett exempel på AHP (Saaty, 1987) 
 

En tonåring som har tagit studenten med bra betyg ska välja vilket universitet som kommer att passa 

honom bäst. Han ansökte till ett antal och blev accepterad till: 

 Swarthmore College 

 Northwestern University 

 University of Michigan 

 Vanderbilt University 

 Carnegie-Mellon University (två kvarter från hans nuvarande hem) 

Kostnaden för de olika universiteten var ungefär densamma och inkluderades därför inte i hierarkin. 

För att sammanfatta tonåringens förutsättningar: 

 Angående LOCATION, ju längre bort ett universitet låg, desto bättre (men inte nödvändigtvis 

linjärt). 

 REPUTATION (hur ett universitet rankas) var något viktigare för tonåringen än ACADEMICS 

(personlig assistans, mindre klasser vs stora klasser). 

 AMBIENCE (hur lycklig tonåringen kände sig på respektive universitet) var något viktigare än 

både ACADEMICS och LOCATION.  

Hierarkin för att välja det mest passande universitetet är: 

 

Minns skalan för viktning av elementen I problemhierarkin: 
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Jämförelsematrisen blev: 

 

Exempelvis så föredras AMBIENCE  högre (7 gånger) än LOCATION, så det inverterade värdet 1/7 förs 

in i positionen (1, 2) i matrisen. Värdet 7 förs automatiskt in i den transponerade positionen (2, 1). Ett 

attribut är lika viktigt när det jämförs med sig själv, så hela huvuddiagonalen i matrisen får värdet 1.  

Konsistens 
Vad som generellt menas med konsistens är att om vi har en grundläggande, tillräckligt stor mängd 

rådata så kan all övrig data i matrisen tas fram ur denna. När vi genomför parvisa jämförelser för att 

jämföra n aktiviteter för att representera varje jämförelse åtminstone en gång behöver vi n-1 parvisa 

jämförelser. Utifrån dessa jämförelser kan sedan resterande jämförelser beräknas enkelt genom att 

använda följande relationssamband: 

Om aktivitet 𝐴1 är 3 gånger mer dominant än 𝐴2, och 𝐴1 är 6 gånger mer dominant än 𝐴3: 

𝐴1 =  3𝐴2 

𝐴1 = 6𝐴3 

 𝑆å 𝑏ö𝑟 𝐴2 = 2𝐴3, 𝑜𝑐ℎ 𝐴3 =
1

2
𝐴2 

Om det numeriska värdet för jämförelsen mellan 𝐴2 och 𝐴3 i undersökningen är något annat än 2 så 

är matrisen inkonsistent. Detta är vanligt förekommande eftersom vi använder relativa värden för att 

göra subjektiva bedömningar. Konsistensen hos en positiv ömsesidig (reciprocal) matris är ekvivalent 

med kravet att matrisens maximala egenvärde ska vara lika med n: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 

Matrisen är alltså konsistent när 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛. Det är möjligt att uppskatta hur långt ifrån konsistent en 

matris är genom att beräkna dess Consistency Index (CI): 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Hur dålig en matris konsistens är kan uppskattas genom att jämföra CI med dess värde vid 

slumpmässigt valda jämförelser och motsvarande inverterade värden i en matris av samma storlek, 

kallat Random Index (RI). Denna beräkning har redan genomförts för matriser av storlek 1-15 av Saaty 

(1977) och RI kan läsas ur följande tabell, där n är storleken på matrisen. 

Tabell 3: 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Random 
Consiste
ncy Index 
(RI) 

0,0
0 

0,0
0 

0,5
8 

0,9
0 

1,1
2 

1,2
4 

1,3
2 

1,4
1 

1,4
5 

1,4
9 

1,5
1 

1,4
8 

1,5
6 

1,5
7 

1,5
9 
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Slutligen kan matrisens Consistency Ratio (CR) beräknas: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

CR bör inte överstiga 5% för 3x3-matriser, 8% för 4x4-matriser, eller 10% för matriser av högre grad 

(Saaty, 1994). 

För att återgå till jämförelsematrisen I detta exempel: 

 

Notera att denna matris är inkonsistent: 

Exempelvis är  

(𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬, 𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵) =  𝟐, 𝒐𝒄𝒉 

(𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵, 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺) = 𝟏 

För att matrisen ska vara konsistent behöver därför  

(𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬, 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺)

=  (𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬, 𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵) 𝒙 (𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵, 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺) 

=  (𝟐) 𝒙 (𝟏)  =  𝟐  

Men i detta fall är 

 (𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬, 𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵) 𝒙 (𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵, 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺) = 𝟑 

Således är värdet som uppskattats på position (2, 4) större än det egentligen skulle ha varit för att 

svaren skulle vara konsistenta. Detta leder till att matrisens principiella egenvärde överstiger n och 

hur långt ifrån n detta värde är som sagt dess Consistency Index, CI. 

Beräkna prioriteringen (viktningen) mellan de olika attributen 
Nästa steg är att beräkna prioriteringen (viktningen) mellan de olika attributen. Detta görs genom att 

beräkna viktningsvektorn för den aktuella matrisen. Detta innebär att den principiella egenvektorn för 

matrisen beräknas och normaliseras. 

Om matrisen är perfekt konsistent (CR = 0) så fås viktningsvektorn genom att normalisera 

jämförelserna I varje kolumn och dividera varje värde med summan av värdena i dess kolumn. 

Om matrisen inte är konsistent men har en acceptabel CR beräknas dess principiella egenvektor 

genom att använda ett beräkningsprogram. Det “exakta” värdet hos den principiella egenvektorn kan 

fås fram genom att upphöja matrisen ett “godtyckligt” stort antal gånger. Processen repeteras tills 

dess att skillnaden mellan komponenterna i prioritetsvektorn efter k och k+1 st. upphöjningar är 

mindre än ett förbestämt litet värde. Sedan divideras summan av varje rad med summan av alla 

element I matrisen. Se Saaty (1980) för ytterligare information om detta. Om det inte finns tillgång till 

ett beräkningsprogram eller annan datoriserad hjälp kan förenklade uppskattningar av den principiella 

egenvektorn tas fram på följande sätt: 
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1) Dividera elementen i varje kolumn med summan för den kolumnen (normalisera 

kolumnerna, alltså) och addera elementen i varje resulterande rad. Dividera denna 

summa med antalet element i raden. Det här är en process som ger medelvärdet över 

de normaliserade kolumnerna. 

2) Multiplicera samtliga n element I varje rad och ta den n:te roten ur detta. Normalisera 

sedan de resulterande värdena. 

Med hjälp av beräkningsprogram får vi den relativa viktningsvektorn:  

(𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐀𝐌𝐁𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄, 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐈𝐂𝐒) =  (𝟎. 𝟎𝟓𝟑 , 𝟎. 𝟒𝟗𝟏 , 𝟎. 𝟐𝟑𝟖 , 𝟎. 𝟐𝟏𝟑), 

𝑚𝑒𝑑 𝑪. 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟐 = 𝟐% 

Nästa steg är att sätta upp matriser med parvisa jämförelser för de olika alternativa valen i nivå 3 

(universiteten) med förhållande till kriterierna i nivå 2. Det finns totalt 4 sådana matriser i detta fall: 

 Jämförelser mellan alternativen i förhållande till LOCATION 

 Jämförelser mellan alternativen i förhållande till AMBIENCE 

 Jämförelser mellan alternativen i förhållande till REPUTATION 

 Jämförelser mellan alternativen i förhållande till ACADEMICS 

I exempelmatrisen nedan jämförs universitetsalternativen med avseende på LOCATION. 

 

Återigen beräknas den relativa viktningsvektorn (listad under kolumn 6, Wt) och det kontrolleras att 

Consistency Ratio är mindre än 10%. 

På samma sätt fås de relativa viktningsvektorerna sedan för de andra tre kriterierna: 

AMBIENCE: 

(𝑺𝑾𝑨𝑹𝑻𝑯, 𝑵𝑶𝑹𝑻𝑯𝑾, 𝑼. 𝑴𝑰𝑪𝑯, 𝑽𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹𝑩, 𝑪𝑴𝑼)  =  (𝟎. 𝟎𝟑𝟒 , 𝟎. 𝟓𝟑𝟗 , 𝟎. 𝟐𝟓𝟎 , 𝟎. 𝟏𝟐𝟏 , 𝟎. 𝟎𝟓𝟔) 

REPUTATION: 

 (𝑺𝑾𝑨𝑹𝑻𝑯, 𝑵𝑶𝑹𝑻𝑯𝑾, 𝑼. 𝑴𝑰𝑪𝑯, 𝑽𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹𝑩, 𝑪𝑴𝑼)  = (𝟎. 𝟓𝟐𝟏 , 𝟎. 𝟐𝟑𝟓 , 𝟎. 𝟏𝟒𝟕 , 𝟎. 𝟎𝟑𝟖 , 𝟎. 𝟎𝟓𝟗) 

ACADEMICS:  

(𝑺𝑾𝑨𝑹𝑻𝑯, 𝑵𝑶𝑹𝑻𝑯𝑾, 𝑼. 𝑴𝑰𝑪𝑯, 𝑽𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹𝑩, 𝑪𝑴𝑼)  

=  (𝟎. 𝟓𝟔𝟒 , 𝟎. 𝟐𝟎𝟗 , 𝟎. 𝟏𝟑𝟐 , 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 , 𝟎. 𝟎𝟓𝟓). 

Syntetisera den globala prioritetsskalan och beräkna globalt 

konsistensindex 
För att slutligen syntetisera den globala prioritetsskalan multiplicerar vi de relativa 

viktningsvektorerna för respektive attribut med viktningsvektorn attributen emellan: 
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Detta ger en slutlig prioritet på 0.387 för NORTHWESTERN, det mest passande universitetet. Det näst 

bästa alternativet är SWARTHMORE med en prioritet på 0.270. Den globala konsistensen för hela 

hierarkin av alla jämförelser (𝐶𝐻) fås genom att multiplicera samtliga konsistensindex från varje 

jämförelsematris med prioriteten hos respektive attribut i den överliggande nivån. Sedan summeras 

alla resultat för hela hierarkin. Detta värde jämförs sedan med ett motsvarande index som fås genom 

att ta slumpmässigt genererade konsistensindex som också multipliceras med prioriteten hos 

attributen i den överliggande nivån och sedan summeras. Även denna ratio bör ligga runt 10% för att 

resultatet ska vara acceptabelt. 

I detta exempel har vi: 

 Första nivåns prioritetsvektor: (𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟒𝟗𝟏, 𝟎. 𝟐𝟑𝟖, 𝟎. 𝟐𝟏𝟖) 

 Första nivåns 𝐶𝐼: (
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
) =  

4.05502 −4

4−1
= 0,0183 ≈ 0,2  

 Andra nivåns vektor av CI:s : (𝟎. 𝟎𝟗𝟐, 𝑪𝑰𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬,  𝑪𝑰𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵, 𝑪𝑰𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺)   

Således är: 

𝑀 = 0,0183 + (𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟒𝟗𝟏, 𝟎. 𝟐𝟑𝟖, 𝟎. 𝟐𝟏𝟖) (

𝟎, 𝟎𝟗𝟐
𝑪𝑰𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬𝑵𝑪𝑬

 𝑪𝑰𝑹𝑬𝑷𝑼𝑻𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵

𝑪𝑰𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑪𝑺

) 

Med motsvarande RIs får vi: 

�̅� = 0,9 + (𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟒𝟗𝟏, 𝟎. 𝟐𝟑𝟖, 𝟎. 𝟐𝟏𝟖) (

𝟏, 𝟏𝟐
𝟏, 𝟏𝟐
𝟏, 𝟏𝟐
𝟏, 𝟏𝟐

) 

Den globala konsistensration för hela hierarkin är: 

𝐶𝐻 = 𝑀/�̅� 

  



Diskussion

 

 
 

Appendix C: Definitioner av affärsmodellen 
 

Denna bilaga är en sammanställning av olika definitioner på begreppet affärsmodell. Tabellen är 

baserad på den studie som genomförts av Zott, Amit och Massa (2010), med tillägg av andra relevanta 

definitioner. 

Tabell 4: Sammanställning av olika definitioner på begreppet affärsmodell. Tabellen är baserad på den studie som genomförts 
av Zott, Amit och Massa (2010). 

Författare Definition 
(Zott & Amit, 2001, sid. 

493) 
En affärsmodell beskriver designen för innehållet, strukturen och 
styrningen av transaktioner hos ett företag och hur det skapar värde 
genom att ta tillvara på affärsmöjligheter. Vi anser att företagets 
affärsmodell är central för innovation och en kritisk källa för 
värdeskapande för företaget och dess leverantörer, partners och kunder. 

(Magretta, 2002, sid. 87) Affärsmodeller beskriver hur bolag fungerar. En bra affärsmodell svarar 
på Peter Druckers gamla frågor: 
Vem är kunden? 
Vad vill kunden ha? 
Vilken är den underliggande ekonomiska logiken som förklarar hur vi kan 
leverera detta värde till kunder till ett passande pris? 

(Osterwalder, Pigneur, & 
Tucci, 2005, sid. 3) 

Affärmodellen är ett konceptuellt verktyg som består av en uppsättning 
objekt, koncept och förhållandet mellan dem med målet att beskriva ett 
företags affärslogik. Därför måste vi betrakta vilka koncept och 
förhållanden som möjliggör en förenklad beskrivning av vilket värde som 
kunderna förses med, hur det görs och vilka finansiella konsekvenser 
detta får. 

(Chesbrough, 2007, sid. 
12) 

De två centrala funktionerna som affärsmodellen utför är att skapa värde 
och fånga värde. Affärsmodellen definierar en mängd aktiviteter, från 
produktionen av råmaterial till att tillfredsställa slutkunden, i 
framtagningsprocessen av en ny produkt eller tjänst på ett sådant sätt 
att förtjänster skapas genom de olika aktiviteterna.  

(Johnson, Christensen & 
Kagermann., 2008, sid. 

52) 

Affärsmodeller består av fyra sammanhängande element som 
tillsammans skapar och levererar värde. Elementen är: 

 Customer value proposition 

 Profit Formula 

 Key Resources 

 Key Processes 

(Teece, 2010, sid. 173) Affärsmodellen beskriver logiken och visar data och övrigt som påvisar 
hur en affärsverksamhet skapar och levererar värde till kunder. 
Affärsmodellen beskriver också arkitekturen för intäkter, kostnader och 
vinster som är kopplade till att bolaget levererar detta värde. 

(Euchner & Ganguly, 
2014, sid. 33) 

Affärsmodellen beskriver det sätt som företag skapar och behåller 
marginaler eller tillväxt. Den beskriver inte enbart hur företag skapar och 
fångar kundvärde, utan också hur de gör det relativt deras konkurrenter. 
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Appendix D: Kartläggning av Business Model Canvas 

Block Frågeställningar Svensk 
översättning 

Customer 
segments 

o Vilka skapar vi värde åt? 
o Vilka är våra viktigaste kunder? 

Kundsegment 

Value Proposition o Vilket värde levererar vi till kunderna? 
o Vilka problem loser vi åt våra kunder? 
o Vilka kundbehov tillfredsställer vi? 
o Vilka produkter och tjänster erbjuder vi till 

olika kundsegment? 

Värdeerbjudande 

Channels o Genom vilka kanaler vill våra kundsegment bli 
nådda? 

o Hur når vi dem i dagsläget? 
o Hur är våra kanaler integrerade? 
o Vilka fungerar bra? 
o Vilka är mest kostnadseffektiva? 
o Hur integrerar vi dem med kundernas rutiner? 

Kanaler 

Customer 
Relationships 

o Vilka typer av relationer förväntas vi ingå med 
vart och ett av våra kundsegment? 

o Vilka relationer har vi etablerat? 
o Hur kostsamma är de? 
o Hur är de integrerade med övriga delar i 

affärsmodellen? 

Kundrelationer 

Revenue Streams o Vilket värde är kunderna verkligen villiga att 
betala för? 

o Vad betalar de för idag? 
o Hur betalar de idag? 
o Hur skulle de vilja betala? 
o Hur bidrar varje intäktsström till den totala 

omsättningen? 

Intäktsströmmar 

Key Resources o Vilka nyckelresurser kräver vårt 
värdeerbjudande? 

o Våra distributionskanaler? 
o Våra kundrelationer? 
o Våra intäktsströmmar? 

Nyckelresurser 

Key Activities o Vilka nyckelaktiviteter kräver vårt 
värdeerbjudande? 

o Våra distributionskanaler? 
o Våra kundrelationer? 
o Våra intäktsströmmar? 

Nyckelaktiviteter 

Key Partnerships o Vilka är våra nyckelpartners? 
o Vilka är våra nyckelleverantörer? 
o Vilka nyckelresurser anskaffar vi från våra 

partners? 
o Vilka nyckelaktiviteter utför våra partners? 

Nyckelpartners 

Cost Structure o Vilka är de viktigaste kostnaderna kopplade till 
vår affärsmodell? 

o Vilka nyckelresurser är mest kostsamma? 
o Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma? 

Kostnadsstruktur 
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Appendix E: Introduktion för identifiering av 

värdedimensioner 
 

Agenda 

The goal of the session 

The goal of the session is to come up with a massive number of value dimensions of a flood barrier 

offering. Value dimensions can be everything from product attributes, to services provided, to supplier 

reputation and so on.  

For each part of the buying/use process of the barrier system, the question that is the focus of the 

brainstorming is: 

If you were to choose between different complete barrier system offerings, which set of 

attributes and functions during the purchasing process are elements which could make one 

offering preferable over another? 

Timeline of the session 

The session is set to take approximately one hour, after which we will elaborate whether we need to 

continue the session or not. 

Process 

The idea generation process will be structured according to the process in which a customer buys and 

uses the barrier system, as well as possible post-buy situations. Each part of the process will be 

handled separately to make the ideation more focused. 

The parts of the process identified are: 

1. Purchasing process 

2. Waiting for supplier to deliver goods 

3. Storing goods 

4. Retrieving and using goods during floods 

5. Service and repairs 

6. In addition, include the new proposed Educational service and other additional services 

offered. 

Ground rules of the session 

- Quantity, not quality is the goal of the session 

- No idea is overlooked 

- Don’t worry about duplicates 

- Try to break dimensions down to smaller pieces 

- No long stories that take time away from the session 

- Cell phones on vibrate and no computers or tablets 
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This will be done with the data 

Several sessions such as this one will be conducted with other stakeholders of the organization in 

order to get a comprehensive, large set of current and possible value dimensions of a barrier offering.  

Afterwards, the dimensions will be grouped into larger sets with similar characteristics and evaluated, 

if necessary reduced, and included in an Analytic Hierarchy Process later used when letting customers 

prioritize the different value dimensions of an offering. 

The customer survey will result in which value dimensions of an offering are most valuable to 

customers and how the dimensions are ranked. 

Brief warmup 

To aid in the generation of ideas, we will present some examples of value dimensions in every part of 

the barrier’s life cycle: 
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Appendix F: Värdedimensioner efter affinity 

diagramming 
 

Träning och Utbildning  

Utbildningen inkluderar organiseringshjälp 

Utbildningen inkluderar anpassad scenarioplanering. (ex. var  barriärer ska placeras och hur hinder 
hanteras)  

Utbildningen inkluderar praktisk hantering av utrustning 

Utbildningen inkluderar praktisk hantering av utrustning i en simulerad verklig miljö 

Utbildningen genomförs på en plats som ligger nära användaren 

Den som utbildar är certifierad 

Utbildningen ger någon form av certifiering 

Produktkvalitet  

Säkerhet i att systemet ger ett bra skydd   

Utrustningen har låg negativ inverkan på naturen 

Produkterna har lång livstid 

Systemet tål kraftiga stötar 

Produkterna kan användas flera gånger 

Systemet står stabilt vid överströmning av vatten 

Systemet håller tätt även vid låga vattennivåer 

Användarvänlighet  

Väger lite 
Kort monteringstid 
Intuitiv och enkel montering 
Behöver få personer för att montera 
Låg risk för personskador vid användning 
Barriärsystemet är enkelt att rengöra 

Funktionalitet  

Systemet kan höjdjusteras 
Systemet klarar vattennivåer högre än 1 meter 
Systemet kan sättas upp i flash floods 
Systemet kan sättas upp i redan översvämmade områden 
Hög terrängflexibilitet  
Mobilitetsflexibilitet (Kan vinklas)  
Utrustningen tar liten plats efter uppsättning (kort bredd etc.)  
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Leverantörskvalitet  

Leverantörens kompetens 
Leverantörens erfarenhet 
Bevis på tidigare lyckade tillfällen av översvämningsbekämpning 
Tillgång till referenser 
Referenser finns tillgängliga utan att behöva be om dem 
Många års erfarenhet i affärsområdet 
Leverantören genomför forskning och utveckling 
Välkänt varumärke 
Många tidigare erfarenheter av översvämningar 
Företaget har ett högt antal återkommande kunder 
Ärlighet  

Kundinteraktion/Uppföljning och hjälp från Leverantör  

Leverantören bidrar med kunskap under översvämningar 
Proaktiv hjälp med leverantörens kunskap 
Leverantören följer upp användning av produkter 
Frekvent individuell uppmärksamhet från leverantören 
Utvärdering efter översvämningar 
Kontinuerlig utvärdering 

Kundservice  

Leverantören visar att de verkligen bryr sig om kundens behov 
Korta reparationstider 
Låga reparationskostnader 
Leverantören bidrar med aktiv närvaro och kunskap under översvämningar 
Lättillgänglig kundservice 
Tillgång till reparationer 
Reservdelar är lätta att införskaffa 

Leverans och Lagring  

Systemet tar liten plats vid lagring 
Materialet levereras paketerade och redo för lagring 
Materialet lagras i specialanpassade boxar 
Det finns möjligheter för leverantören att hantera lagring 
Barriärsystemet kan lastas ombord på fordon utan lyfthjälp (truckar etc.) 
Låga lagringskostnader 
Materialet kan transporteras utan tillgång till tunga fordon(lastbilar etc) 
Äga materialet 
Leveransprecision 
Leveranspålitlighet 
Bra information under, innan och efter leveransen 
Korta ledtider 
Leveranssäkerhet 
Låga Leveranskostnader 

Pumpar och Dränblock  

Systemet innehåller pumpar 
Systemet innehåller dränblock 
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Försäljning  

Tydliga skriftliga produktspecifikationer 
Försäljaren har hög teknologisk kompetens 
Försäljaren visar en vilja att hjälpa och bry sig om kundens behov 
Försäljaren uppvisar vilja att anpassa erbjudandet efter kundens behov 
Inköpspris 
Administrationskostnader 
Försäljaren kan uppvisa fördelarna med deras system i jämförelse mot konkurrenternas 
Försäljaren kan uppvisa bristerna med deras system i jämförelse mot konkurrenternas 
Leverantören är transparent med möjliga problem och hur de hanteras 
Uppdaterad och trevlig webbsida 
Sekretess 
Lång garantitid 
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Appendix G: Definitioner av värdedimensionerna 
 

Värdedimension Definition 

Produktkvalitet 

Systemet kan återanvändas flera gånger 
Systemen ska vara av sådan kvalitet att de kan 

användas och därefter lagras under en obestämd tid 
utan att riskera att deras funktion försvinner 

Tål kraftiga stötar 
Exempelvis trädstammar eller andra tunga/vassa 

flytande föremål 

Står stabilt vid överströmning av vatten 
Systemet kollapsar inte om vattennivån överstiger 

barriärens höjd  

Barriären håller tätt även vid låga vattennivåer 

Vissa barriärsystem kräver ett visst vattentryck 
(några centimeter vatten) innan de uppnår maximal 

funktion. Vid för låga vattennivåer sipprar vatten 
under barriärerna men den begränsade mängden 

vatten kan oftast hanteras med pumpar 

Användarvänlighet 

Systemet kan sättas upp av en person 
En ensam person kan vid behov installera systemet 

helt på egen hand 

Kort installationstid Systemet ska gå snabbt att sätta upp 

Installation är intuitiv och enkel 
Det ska vara svårt eller omöjligt att göra fel och 

kräva lite, om någon utbildning alls 

Barriärsystemet är enkelt att rengöra 
Det ska vara enkelt och gå fort att rengör  

barriärerna efter användning 

Funktionalitet 

Barriären kan höjdjusteras 
Det erbjuds expansioner till barriärerna som kan 
sättas dit om vattennivån stiger mer än förväntat 

Barriären klarar vattennivåer högre än 1 meter  

Barriären kan sättas upp i redan översvämmade 
områden 

Vissa system kan inte sättas upp i områden som 
redan svämmat över 

Barriären är flexibel för varierande underlag 
och terräng 

Flexibel och håller tätt över ojämn terräng, såsom 
järnvägar, grus, trottoarkanter etc. 

Barriären kan svängas/vinklas 
Barriären kan svängas/vinklas utan att prestandan 

försämras 

Träning och Utbildning 

Utbildning inkluderar anpassad 
scenarioplanering 

Leverantören erbjuder kartor som visar användaren 
hur de bäst och effektivast skyddar sig beroende på 

var en översvämning är mest trolig att uppstå 
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Utbildning inkluderar praktisk hantering av 
utrustning 

Utbildning på torr mark i hur systemen installeras. 
Handlar om att användaren ska lära sig hur systemet 

sätt ihop 

Utbildning inkluderar praktisk hantering av 
utrustning i en simulerad verklig miljö 

Som ovan med tillägg att den sker i en miljö där 
vatten släpps på i syfte att användaren ska se hur 

systemen beter sig i verkligheten och hur en verklig 
miljö kan förändra förutsättningarna för en effektiv 

installation 

Utbildning utförs på en geografiskt nära plats 
De som utbildas behöver inte resa någon längre 

sträcka för att få utbildning. 

Utbildningen ger någon form av certifiering 
Utbildningen ger användaren en certifiering på att 

den kan hantera och installera utrustningen korrekt 

Leverantörskvalitet 

Många år i branschen 
Leverantören har varit aktiv på marknaden under 

många år 

Leverantören har framgångsrika referenser 
Leverantören kan visa på framgångssagor, dvs 

verkliga fall där utrustningen har använts och visat 
sig vara framgångsrik utan att rasa ihop etc 

Leverantören arbetar med kontinuerlig 
Forskning och Utveckling 

Leverantören testar nya funktioner och jobbar med 
att förbättra och utveckla systemen till att bli mer 

effektiva för bekämpning av översvämningar 

Välkänt varumärke 
Leverantören har ett välrenommerat och pålitligt 

varumärke 

Leverantören involverar sig 

Leverantören följer upp efter att 
barriärsystemet har använts 

Leverantören kontaktar kunden efter användande 
för att utvärdera hur systemet fungerade i syfte att 

hjälpa kunden och utveckla mer kundanpassade 
produkter 

Leverantören finns på plats under 
översvämningar 

Leverantören hjälper till vid översvämningen och 
bidrar med deras kunskap i hur en översvämning på 

bästa sätt kan bekämpas 

Leverantören erbjuder reparation och service 
av barriärsystemet 

Det finns möjlighet att få systemen reparerade av 
leverantören eller att det finns bra tillgång till 

reservdelar 

Effektivitet i lagring och transport 

Barriärsystemet tar liten plats vid lagring 

De ska vara enkla och ta liten plats vid lagring. 
Exempelvis effektiva förvaringsboxar som gör det 
enkelt för kunden att efter användning organisera 

utrustningen 

Barriärerna kan transporteras med personbilar 

Barriärerna kan transporteras utan tillgång till tunga 
fordon som exempelvis större lastbilar. De ska vid 

behov kunna transporteras med pickup, bil med släp 
eller liknande 
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Materialet kan lastas utan tillgång till truckar 
Barriärerna ska vi behov, och på ett enkelt sätt, 

kunna hanteras/lastas utan tillgång till större 
eldrivna truckar 
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Appendix H: Intervjuformulär för kunders värdepreferenser 
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Appendix I: Lista på medverkande respondenter 
 

Respondent Position Erfarenhet av temporära 
barriärsystem vid 

översvämning 
1 Räddningschef Nej 

2 Operativt ansvarig för 
övervakning av vattendrag och 

flödesfrämjande åtgärder 

Ja 

3 Funktionsansvarig 
naturolyckor 

Ja 

4 Säkerhetssamordnare Ja 

5 Tekniskt ansvarig Ja 

6 Chef för vatten och avlopp Nej 

7 Enhetschef för operativ 
ledning, insatschef 

Nej 

8 Materialtekniker nationella 
förstärkningsresurser 

Ja 

9 Avdelningschef för operativ 
avdelning 

Ja 

10 Räddningschef Ja 

11 Utryckningsledare och 
utbildningsansvarig 

Nej 

12 Ställföreträdande 
räddningschef 

Ja 

13 Handläggare och 
kontaktperson frivillig kår 

Ja 



Diskussion

 

 
 

14 Yttre befäl Nej 

15 Brandingenjör, tidigare 
räddningschef 

Ja 

16 MSB Ja 

17 Verksamhetschef för operativ 
avdelning 

Ja 

18 Ställföreträdande chef Ja 

19 Civil Protection Officer Ja 

20 Contingency Planning Manager Ja 
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Appendix J: Introduktionsmail till brittiska 

respondenter 
 
Hello, 

We currently have two students from Linköping University, Sweden, who are writing their master 

thesis within Industrial engineering and management here at Geodesign Barriers. The purpose of their 

study is to improve our current barrier system offerings in order for us to deliver higher value to our 

customers and users. We hope that their research can help us in finding ways to improve flood fighting 

and creating safer communities. 

As a part of their study they perform quantitative research in order to reveal patterns that show what 

customers and users value the most in a flood barrier offering. They have asked me to help them reach 

you with information about their survey and they hope that you will take your time to participate. They 

are specifically looking for participants with practical experience of handling temporary barrier 

systems. This is an important opportunity for you to contribute with valuable input towards the 

improvement of our current barrier system offerings. 

By following the link at the bottom of this message you will find information about how to complete 

the survey where you will compare and weight different features and functions of a barrier system 

offering against each other. The survey is very straightforward and takes about 20-30 minutes. 

Participants in the survey are granted strict anonymity. No one, except for the authors, will have access 

to the information given by a specific respondent and the information will only be used towards 

achieving the purpose of the study. The authors have committed to follow the ICC/ESOMAR 

international code during the survey. 

The form is filled out online in a Google Docs document. All you have to do is to complete the form 

and then close the document. You do not have to send anything back, as the form is temporarily stored 

online. When the survey is complete they will send a summary of the results to all participants. If you 

have any questions regarding the survey, feel free to contact the authors using the E-mail addresses 

below. 

Link to your personal form: [INSERT LINK HERE] 

Please consider taking your time to provide valuable input towards the improvement of Geodesigns' 

products and services and to aid Mathias and Mathias in their master's thesis project. 
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Appendix K: Introduktionsmail till svenska 

respondenter 
 

Utvecklingsmöjligheter för temporära barriärssystem 

Hej! 

Tack för möjligheten att få intervjua er i denna studie! Vi är två killar som genomför vårt 

examensarbete på Linköpings Universitet inom Industriell Ekonomi och har som uppgift att undersöka 

hur dagens erbjudanden med tillfälliga barriärsystem kan utvecklas och förbättras för att skydda 

samhällen mer framgångsrikt vid översvämningar. Resultatet av studien kommer att användas för att 

utveckla dagens produkter och hitta kringtjänster som kan hjälpa er att skapa säkrare samhällen. Det 

här är en chans för er att vara med och påverka utvecklingen av dagens temporära barriärsystem. 

Medverkandet i denna studie sker under strikt anonymitet och ingen utanför studien får tillgång till 

uppgifterna som lämnas av varje enskild intervjuperson. Informationen kommer endast att användas 

för att uppfylla studiens syfte och vi som intervjuar har förbundit oss till att följa ICC/ESOMARs regler 

vid undersökningar. 

Nedan följer kort information om intervjun och vad vi önskar att du tänker på i förväg. 

Intervjun planeras ta maximalt 30 minuter och innehåller 3 delar som vi kommer att fråga dig om: 

1) Vi ber dig att beskriva vilka sorters barriärsystem du tidigare har hanterat och om du har 

använt denna/dessa vid en översvämning eller inte. 

 

2) Vi vill veta de saker som du själv har tänkt på som skulle kunna förbättras hos 

barriärsystemen och de problem du tidigare har stött på. Hur skulle leverantörerna av 

barriärsystem kunna arbeta annorlunda för att underlätta vid översvämningar? Detta 

handlar inte enbart om själva produkterna som ingår i systemen, utan gäller även 

organisering, träning, utbildning mm. Vi kommer att försöka hålla denna del kortfattad, 

maximalt 5-7 minuter. 

 

3) Viktning av värdedimensioner hos ett barriärssystem. Vi presenterar ett antal områden som 

ett potentiellt barriärserbjudande skulle kunna innehålla. Du kommer att få vikta dessa 

områden mot varandra, vilket kommer att resultera i vilka värdedimensioner som anses vara 

absolut viktigast att inkludera i ett barriärerbjudande. Under denna del av intervjun kommer 

vi att använda ett Google-docs-dokument som underlag och vi kommer att skicka det till dig 

under morgonen på tisdag 26/4. 
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Appendix L: AHP-modellen 
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Appendix M: Kartläggning av affärsmodellen 
 

Följande workshop syftar till att kartlägga Geodesigns affärsmodell enligt Canvas-modellens nio block. 

Inför workshopen ombeds medverkande att läsa igenom bakgrundsinformationen samt att fundera 

kring frågeställningarna i Tabell 3. Bakgrundsinformationen ger en beskrivning av vad respektive block 

har för innebörd och genom att göra sig införstådd med innebörden blir det enklare och mer givande 

att kartlägga affärsmodellen. 

Medverkande 

 

Workshop Medverkande Metod 
Linköping Sten-Magnus Kullberg (VD och 

ägare Geodesign) 
Personlig workshop 

Stockholm Samuel Kullberg 

(Marknadsföring, 

Företagsstrategi, Promotion) 

Personlig workshop/ 

workshop över 

telefon/Skype 
Warwick (England) Britt Warg (UK Sales manager) 

Steven Hurford (Sales assistant) 
Workshop över 

telefon/Skype 
 

Bakgrundsinformation åt medverkande 
Business Model Canvas 
Business Model Canvas, hädanefter Canvas, är ett sätt att beskriva, visualisera, bedöma, och förändra 

affärsmodeller. Den stora utmaningen vid beskrivningen av en affärsmodell ligger i att kunna göra en 

avvägning mellan att ge en enkel, relevant och lättbegriplig bild av företaget, samtidigt som 

beskrivningen inte får bli allt för förenklad. 

Canvas utgår från nio block som täcker fyra huvudområden kring ett företags affärsverksamhet; 

kunden, erbjudandet, infrastrukturen, och ekonomisk genomförbarhet (Se figur 1 nedan). De nio 

blocken visar tillsammans logiken för hur ett företag ska tjäna pengar och hjälper dem att 

implementera strategier genom organisatoriska strukturer, processer och system. 

De nio blocken i Canvas är: 

1. Kundsegment 

2. Värdeerbjudande 

3. Kanaler 

4. Kundrelationer 

5. Intäktsströmmar 

6. Nyckelresurser 

7. Nyckelaktiviteter 

8. Nyckelpartners 

9. Kostnadsstruktur 

 

 

 
Figur 1: Business Model Canvas. Källa: Osterwalder & Pigneur (2010) 
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Samtliga block presenteras närmare nedan. Till respektive block finns det även relevanta 

frågeställningar vilka presenteras i Tabell 3. 

1. Kundsegment 

Kundsegment utgör de grupper av människor eller organisationer ett företag vill nå ut till. Kunderna 

utgör själva grunden i en affärsmodell och ett företag kan inte överleva på sikt om inte relationerna 

med kunderna är lönsamma. För att på bästa sätt tillfredsställa olika kunder kan det vara relevant att 

segmentera dem med hänsyn till olika gemensamma attribut såsom behov eller beteende. Det är 

vidare viktigt att företag tar genomtänkta beslut om vilka segment de ska nå ut till och vilka de bör 

ignorera för att sedan skapa en god förståelse för vad kunden efterfrågar, vilket utgör basen för hur 

själva affärsmodellen kan designas. 

Kunder tillhör olika segment om: 

 Deras behov kräver och rättfärdigar ett distinkt erbjudande 

 De nås genom olika distributionskanaler 

 De kräver olika typer av relationer 

 De har väsentligt olika lönsamhet 

 De är villiga att betala för olika delar av ett erbjudande 

Det finns olika typer av kundsegment, vilka kortfattat beskrivs nedan: 

 Massmarknad: skiljer inte mellan olika kundsegment utan fokuserar på en stor grupp av 

kunder med liknande behov och problem. 

 Nischmarknad: specifika och specialiserade kundsegment. 

 Segmenterade: skiljer på marknadssegment med små olikheter i behov och problem. 

Exempelvis en bank som skiljer på kunder med tillgångar under 1 miljon kronor och de 

med tillgångar på över 5 miljoner kronor. 

 Diversifierad: Tillhandahåller lösningar till två eller fler helt skilda kundsegment. 

2. Värdeerbjudande 

Värdeerbjudandet är de produkter och tjänster som skapar värde för ett specifikt kundsegment. 

Värdeerbjudanden kan utgöras av helt nya erbjudanden eller vara en utökning eller förändring av ett 

redan existerande erbjudande som finns på marknaden. 

Ett väl utformat värdeerbjudande tvingar företag att fokusera på vilket värde deras erbjudande 

verkligen tillför deras kunder och det underlättar i sin tur beslutsfattandet om i vilken riktning ett 

företag bör röra sig. 

Nedanstående finns några av de element som kan bidra till värdeskapande. 

 Nyhet: Värdeerbjudanden som uppfyller helt nya behov som kunden tidigare inte hade för att 

det inte fanns något liknande erbjudande. Detta är vanligast i fallen med ny teknologi. 

 Prestanda: Förbättrad kvalitet på produkter eller tjänster har tidigare varit det vanligaste 

sättet att skapa ytterligare värde. Dock har ökad kvalitet sina begränsningar och skapar inte 

motsvarande ökning i efterfrågan. 

 Kundanpassning: Att kundanpassa produkter och tjänster för att uppfylla specifika behov hos 

kunder eller hela kundsegment skapar värde. 
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 Möjlighet att ”få jobbet gjort”: Värdeskapande kommer också från att hjälpa kunden att få 

ett särskilt jobb gjort. Genom att använda produkten och ev. tillhörande tjänster kan kunden 

känna sig säker på att endast fokusera på sin kärnverksamhet, utan avbrott. 

 Design: Design är ett viktigt attribut men är svårt att mäta. En produkt kan ha ett högre värde 

på grund av dess design eller märke. 

 Pris: Att kunna erbjuda liknande kundvärde till ett lägre pris är ett vanligt sätt att tillfredsställa 

behoven hos priskänsliga kundsegment. Värdeerbjudanden med låga priset har dock en stor 

inverkan på övriga delar I affärsmodellen. 

 Reducera kostnader: Att hjälpa kunder att minska deras kostnader är ett viktigt sätt att skapa 

värde. 

 Minskad risk: Kunder värderar möjligheten att reducera risker som uppstår när de köper 

produkter och tjänster. 

 Tillgänglighet: Att göra produkter och tjänster tillgängliga för kundsegment som tidigare inte 

hade tillgång till dem är ett annat sätt att skapa värde.  

 Användarvänlighet: Att saker är lättare att hantera och använda skapar värde. 

3. Kanaler 

Kanalerna beskriver hur ett företag kommunicerar med och når ut till deras kundsegment med sitt 

värdeerbjudande. Kanalerna utgör en viktig del med hänsyn till kundens upplevelse av ett 

värdeerbjudande och inkluderar således ett antal funktioner; Kunden blir medveten om företagets 

produkter och tjänster, det hjälper kunden att utvärdera företagets värdeerbjudande, det möjliggör 

för kunden att köpa produkter och tjänster, och det levererar ett värdeerbjudande till kunden. 

Kanalerna utgörs av fem distinkta faser där varje kanal kan täcka några eller samtliga faser. Det går att 

skilja mellan direkta- och indirekta kanaler, samt mellan ägda kanaler och partners kanaler (Tabell 1 

nedan). 

Tabell 5: Beskriver olika typer av kanaler som företag kan nå sina kundsegment genom. Tabellen visar även fem faser. De här 
faserna beskriver var företaget står i förhållande till en specifik kund eller ett kundsegment och kan således täcka en eller 
flera faser. 

Kanaler Faser 

Ä
g

d
a

 

D
ir

ek
ta

 Säljare 

1.medvetenhet 
Hur väcker vi 
medvetenhet 
kring våra 
produkter och 
tjänster? 

2.Utvärdering 
Hur hjälper vi 
kunderna 
utvärdera vårt 
värdeerbjudand
e? 

3.Inköp 
Hur tillåter vi 
kunderna att 
köpa specifika 
produkter och 
tjänster? 

4.Leverans 
Hur 
levererar vi 
värdeerbjud
andet till 
våra kunder? 

5.Efter 
försäljning 
Hur 
tillhandahåller 
vi kundsupport 
innan inköp? 

Web-säljare 

Ägda butiker 

P
ar

tn
er

 

In
d

ir
ek

ta
 Partners 

butiker 
återförsäljare 

 

 

4. Kundrelationer 

Kundrelationerna beskriver vilka typer av relationer ett företag utvecklar med sina olika kundsegment. 

Relationerna kan vara allt från personliga till automatiserade och skiljer sig ofta åt beroende på vilket 

kundsegment företaget riktar sig mot. Vilken typ av relation som införlivas påverkar starkt den totala 

upplevelsen av ett värdeerbjudande. 

Det finns olika kategorier av kundrelationer, vilka kan existera samtidigt i ett företags relation med ett 

specifikt kundsegment: 
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 Personlig assistans: Kontaktpunkt dit kunden kan vända sig. 

 Dedikerad personlig assistans: Specifik personlig kontakt. Den djupaste typen av relation som 

ofta utvecklas under en lång tid. 

 Självservice: Ingen direkt kontakt med kunden utan företaget bistår kunden med det som 

behövs för att de ska klara sig själva. 

 Automatiserad service: En kombination av självservice och automatiserade processer som 

kan känna igen exempelvis en kundprofil och utefter det ge kundrelaterad information om 

exempelvis order eller transaktioner. 

 Gemensamma plattformar: Forum där användare kan hjälpa varandra att lösa olika problem. 

 Medskapande: Relation där kunden exempelvis medverkar vid framtagandet av nya 

produkter eller tjänster. 

5. Intäktsströmmar 

Intäktsströmmarna representerar de pengar ett företag får in från varje kundsegment. Det är viktigt 

att förstå kundens behov och hur villiga de är att betala för ett visst värde. Genom att få svar på det 

kan företag generera en eller flera intäktsströmmar från varje kundsegment. Intäktsströmmarna kan 

vara engångstransaktioner eller återkommande intäkter. Det finns flera olika sätt att generera intäkter 

på: 

 Försäljning av tillgång: Direkt försäljning av en fysisk produkt. 

 Avgiftsbelagd: Intäkt som genereras vid användningen av en specifik tjänst. Ju mer tjänsten 

nyttjas, desto mer kostar den. 

 Abonnemangsavgifter: Intäktsström som genereras av att sälja kontinuerlig tillgång till en 

tjänst. Sker exempelvis genom månads- eller årsavgift. 

 Utlåning/Uthyrning/Leasing: Intäktsström som genereras av att temporärt ge någon exklusiv 

tillgång till en produkt eller tjänst under en fast period i utbyte mot en avgift. 

 Licensering: intäktsström som genereras genom att ge kunden tillstånd till att använda en fast 

egendom i utbyte mot en licensavgift. 

Varje intäktsström kan byggas upp av olika prissättningsmekanismer där det i huvudsak finns två olika 

prissättningsmekanismer: Fast- och dynamisk prissättning (Se Tabell 2 nedan). 

Tabell 6: Beskrivning av olika prissättningsmekanismer vilka kan vara Fasta eller Dynamiska. 

Fasta 
Fördefinierade priser baserade på statiska variabler 

Dynamiska 
Priset förändras baserat på marknadsförhållanden 

Listpris Fasta priser för individuella 
produkter, tjänster eller 
andra värdeerbjudande 

Förhandling Priset förhandlas mellan två 
eller flera partners 

Produktegenskapsberoende Priset beror av antal och 
kvalitet på attributen i 
värdeerbjudandet 

Avkastning Priset beror på lagernivå 
och tidpunkt för köp (Ofta 
hotellrum eller flygstolar) 

Kundsegmentsberoende Priset beror på typen och 
karaktäristiken av ett 
kundsegment 

Realtidsmarknad Priset är dynamiskt 
beroende på tillgång och 
efterfrågan 

Volymberoende Priset är en funktion av den 
inköpta kvantiteten 

Auktioner Priset bestäms genom 
konkurrensutsatt 
budgivning 
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6. Nyckelresurser 

Nyckelresurserna beskriver de viktigaste tillgångarna som behövs för att företagets affärsmodell ska 

fungera och varierar beroende på vilken typ av affärsmodell det rör sig om. Nyckelresurserna utgör 

grunden för att företaget kan skapa sitt värdeerbjudande, nå marknader, vidhålla relationer med olika 

kundsegment, och få intäkter. Framgången i huruvida en affärsmodell genererar vinst beror på 

ackumuleringen av strategiskt viktiga resurser i en organisation. Nyckelresurser kan kategoriseras 

enligt följande: 

 Fysiska: Tillverkningsfaciliteter, byggnader, fordon, maskiner, system, distributionsnätverk 

 Intellektuella: Varumärke, patent, copyrights, partnerskap, kunddatabaser 

 Humana: humankapital i form av företagets anställda 

 Finansiella: Tillgångar och/eller garantier, såsom likvida medel eller kreditvärdighet. 

7. Nyckelaktiviteter 

Nyckelaktiviteterna beskriver de viktigaste sakerna ett företag måste göra för att deras affärsmodell 

ska fungera och varierar beroende på vilken typ av affärsmodell det rör sig om. De behövs för att 

kunna skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, nå marknader, vidhålla relationer med olika 

kundsegment och få intäkter. Nyckelaktiviteterna är något ett företag måste ha och det ingår även att 

bestämma hur de bör utformas och vem som ska utföra dem för att ett företag ska kunna tjäna pengar. 

Nyckelaktiviteter kan kategoriseras enligt följande: 

 Produktion: Design, skapande och leverans av produkter. 

 Problemlösning: Komma på nya lösningar till kunders problem. 

 Plattform/nätverk: Ofta relaterade till webbaserade tjänster. 

8. Nyckelpartners 

Nyckelpartners beskriver det nätverk av leverantörer och partners som behövs för att en affärsmodell 

ska fungera. Företag skapar allianser för att optimera deras affärsmodell, reducera risker, eller för att 

anskaffa resurser. Det finns fyra olika typer av partnerskap: 

 Strategiska allianser mellan icke konkurrerande företag 

 Strategiskt partnerskap mellan konkurrenter 

 Samriskföretag (Joint ventures) för att utveckla nya affärsverksamheter 

 Relationer mellan köpare-säljare för att säkerställa tillförlitliga leveranser 

9. Kostnadsstruktur 

Kostnadsstrukturen beskriver alla de kostnader som är relaterade till affärsmodellen. Samtidigt som 

kostnaderna bör minimeras är det inte alltid det viktigaste i alla affärsmodeller. Det kan därmed vara 

användbart att skilja mellan två klasser av kostnadsstrukturer 

 Kostnadsdrivande: fokuserar på att minimera kostnader där det är möjligt. 

 Värdedrivande: mindre fokus på kostnader och mer fokus på värdeskapande (ofta 

premiumsegment. 

Kostnadsstrukturer kan ha olika karaktäristik: 

 Fasta kostnader: Kostnader som hålls konstanta oavsett volym av produkter eller tjänster. 

 Rörliga kostnader: Kostnader som förändras proportionellt med volymen av produkter eller 

tjänster. 
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 Stordriftsfördelar: Kostnadsfördelar som fås då output från företaget ökar. 

Genomförande 

Kartläggningen av dagens affärsmodell kommer börja med en längre workshop med Sten Magnus 

Kullberg. Inför Workshopen kommer Sten-Magnus att förses med den bakgrundsinformation kring 

Canvas-modellen med tillhörande frågeställningar som anges i Tabell 3. Det här görs för att 

respondenten ska kunna förbereda sig och veta vad som förväntas innan workshopen genomförs, 

vilket ger bättre resultat. Genomförandet kommer att ske genom tre förhållandevis enkla steg: 

1. Rita upp Canvas-modellen enligt Figur 1 

2. Sätt upp Canvas-modellen på väggen 

3. Fyll i Canvas-modellen utifrån frågeställningarna i Tabell 3. 

Efter att Canvas-modellen har fyllts i med Sten-Magnus kommer den att sammanställas. För att få 

ytterligare input kommer samma underlag, inklusive den ifyllda Canvasmodellen att skickas till 

kontoret i Stockholm och i Storbritannien. Därefter kommer intervjuer att genomföras med de båda 

kontoren för att kontrollera att affärsmodellen är korrekt och att inget saknas. Skulle det finnas 

oklarheter kommer det att noteras för att därefter stämmas av och diskuteras med Sten-Magnus. 

Tabell 7: Visar de frågeställningar som är kopplade till respektive block, vilka ligger till grund för att kunna kartlägga 
företagets affärsmodell. 

Block Frågeställningar Referenser 

Kundsegment o Vilka vill vi skapa värde åt? 
o Vilka är våra viktigaste kunder? 

Kundsegment 

Värdeerbjudande o Vilket värde vill vi leverera till våra kunder? 
o Vilka problem vill vi lösa åt våra kunder? 
o Vilka kundbehov vill vi tillfredsställa? 
o Vilka produkter och tjänster erbjuder vi till 

olika kundsegment? 

Värdeerbjudande 

Kanaler o Genom vilka kanaler når vi våra kundsegment i 
dagsläget?    

o Hur är våra kanaler integrerade? 
o Vilka fungerar bra? 
o Vilka är mest kostnadseffektiva? 
o Hur integrerar vi dem med kundernas rutiner? 

Kanaler 

Kundrelationer o Vilka typer av relationer har vi etablerat med 
vart och ett av våra kundsegment? 

o Hur kostsamma är de? 
o Hur är de integrerad med övriga delar i 

affärsmodellen? 

Kundrelationer 

Intäktsströmmar o Vilket värde betalar kunderna för idag? 
o Hur betalar de idag? 
o Hur bidrar varje intäktsström till den totala 

omsättningen? 

Intäktsströmmar 

Nyckelresurser o Vilka nyckelresurser kräver vårt 
värdeerbjudande? 

o Våra distributionskanaler? 
o Våra kundrelationer? 
o Våra intäktsströmmar? 

Nyckelresurser 
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Nyckelaktiviteter o Vilka nyckelaktiviteter kräver vårt 
värdeerbjudande? 

o Våra distributionskanaler? 
o Våra kundrelationer? 
o Våra intäktsströmmar? 

Nyckelaktiviteter 

Nyckelpartners o Vilka är våra nyckelpartners? 
o Vilka är våra nyckelleverantörer? 
o Vilka nyckelresurser anskaffar vi från våra 

partners? 
o Vilka nyckelaktiviteter utför våra partners? 

Nyckelpartners 

Kostnadsstruktur o Vilka är de viktigaste kostnaderna kopplade till 
vår affärsmodell? 

o Vilka nyckelresurser är mest kostsamma? 
o Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma? 

Kostnadsstruktur 

 


