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Vad blir resultatet av rikare 
affärsmodeller?

RIKARE AFFÄRSMODELLER



Vad är motivationen till att 
använda ett digitalt verktyg 
om rikare affärsmodeller?

Användarvänligt! Bra innehåll! Kul att använda!

Interaktivt!
Tankeväckande!

Enkelt förmedla forskning/

kunskap!





Inkludering





Varför scenarier? 

Scenarier är användbara för att skapa förståelse, 
genom att reflektera kring sin egen och 
verksamhetens funktion och roll i det dilemma som 
presenteras. Scenarier är användbara för kreativa diskussioner 

om hur dilemman kan bemötas, ex. vad i 
verksamhetens värdegrund och kultur som behöver 
förändras. 

Scenarier är användbara för att kommunicera 
kritiska händelser och upplevelser utan att lämna ut 
en specifik arbetsplats eller person. 









Scenariot kring KUNDVÄRDE och KOMPETENS kopplar till din 
affärsmodell eftersom det handlar om att agera medvetet. När vi är 
inkluderande kan vi också se bortom stereotypa föreställningar om vad 
som skapar kundvärde och vad som är kompetens. 









Gender Genius

Samla poäng!





Så kan inkludering göra oss mer 
framgångsrika!

RIKARE AFFÄRSMODELLER



https://richerbusiness.eu/
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