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Alla företag har minst en affärsmodell
• En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar olika typer av värden, 

olika sätt att nå kunden med erbjudandet, öppnar för ett mer flexibelt 
sätt att möta marknaden

• En mycket vanlig affärsmodell igår och idag är att ett företag utvecklar 
och producerar en produkt eller tjänst som sedan säljs till kunder

• Idag växer det dock fram en mängd nya sätt att driva en verksamhet, 
några olika affärsmodeller:
• Sälja produkter som tjänst (PaaS)
• Leasing eller hyra ut
• Funktionsförsäljning
• Plattformsberoende – mötesplatser för affärer
• Gemensam pool, sharing (exempel bilar), där man äger något gemensamt
• Tjänstefiering, det vill säga att man kompletterar en vara med tjänster
• Abonnemang eller prenumerationer från gratis till premium
• osv.



Exempel på kompletterande affärsmodeller 
praktiskt case:

Källa: https://www.bioptima.se/investeringsalternativ/

https://www.bioptima.se/investeringsalternativ/


Abonnemang eller prenumeration



Abonnemang eller prenumeration



Abonnemang eller prenumeration

Blir vi less, finns det en risk för en "grön våg" där 
pendeln svänger tillbaka, INGA fler abonnemang 
och går mot byteshandel eller delningsekonomi 

eller något annat??



Cirkulära
affärsmodeller



Adapted from Achterberg, Hinfelaar, Bocken, Posco



Cirkulära affärsmodeller

Baserat på Boyer et al, 2021
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Hur arbetar Umesläp med sin cirkulära affärsmodell 
och med alla cirkulära perspektiv?
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Affärsmodeller i 
snabb föränderlig 

värld med 
digitalisering



• 5G & IoT – allting är uppkopplat med allt – vi kan alltid mäta allt, data, 
data, data och hela tiden skruva på processer

• Idag kan en leverantör säga att med deras lösning så kommer produktiviteten i detta processteg att öka 
med upp till 5% det har vi sett hos andra kunder och vet att vi kan stå för

• Imorgon kommer vi att i realtid kunna mäta att produktiviteten i detta processteg just nu är 6,37% 
bättre än 0-punkten eller innan installationen skedde

• Redan idag tar leverantörer betalt för tillgänglighet, tonnage, minskade 
kostnader, etc. – Utmaningen…

• Imorgon när allt mäts så kan leverantörer ta betalt genom effekt eller 
resultat i realtid för den parameter som skapar mest värde för kunden –
charge by effect eller paid by effect

Dagens snabbföränderliga värld med frekventa 
teknologiskiften – framtidens affärsmodeller?



• AI, ML, blockchain och IoT kommer att revolutionera allt i vår vardag

• Att arbeta med produktions- och processförbättringar kommer till stor 
del att göras med AI som i en industriell process kommer parallellt att 
arbeta med ett antal parametrar, såsom tid, kostnad, underhållsbehov, 
volym, spill, tillgänglighet, etc.

• Det kommer också att utvecklas AI-drivna affärsmodeller och här gäller 
att dessa går i takt, en AI-driven affärsmodell kommer att optimera det 
som ger mest ROI, vilket inte nödvändigtvis behöver vara den optimala 
produktionsprocessen...

• Vi kommer att få se automatiserade affärsmodeller med 
mikrotransaktioner i realtid – som dessutom kanske går på båda 
hållen…

Dagens snabbföränderliga värld med frekventa 
teknologiskiften – framtidens affärsmodeller?



• Framtidens företag, vinnare, unicorns och våra pensionfonders räddare 
kommer att vara de företag som vågar förändra även sina 
affärsmodeller så att de går i takt med teknikutvecklingen

Dagens snabbföränderliga värld med frekventa 
teknologiskiften – framtidens affärsmodeller?



AI och min kompetens?



https://chat.openai.com/chat

https://chat.openai.com/chat




Hur tror du att AI kommer att 
utveckla ditt jobb som du 

känner det idag?

Tack för att ni lyssnade!


