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Sustainable BMC

Hjälper er att se en 
helhet, inspirera till 
självstyre och skapa en 
mission (inom ett utvalt 
och specifikt 
hållbarhetsområde –
socialt, ekonomiskt, 
ekologiskt) och kan
kopplas till något mål i 
Agenda 2030.

Denna 
hållbarhetsmission 
kommer att bli ledande 
för alla delar i företagets
verksamhet och 
påverkar hela 
affärsmodellen 
eftersom den kommer 
vara det som driver 
affären framåt.

Länk till canvas: 
https://
www.sustainablebusines
scanvas.com/



Business Model Canvas (BMC)

Hjälper er att få ihop olika
delar och aspekter av en 
affärsmodell. Ger en 
ögonblicksbild av det ni vet 
idag snarare än att vara en 
strategisk långsiktig plan.

Det ger er möjlighet att skapa 
ett gemensamt språk och 
övergripande syn på bolagets 
verksamhet. Detta är ett 
levande dokument som ni kan 
arbeta med kontinuerligt.



Empathy map

Detta verktyg hjälper 
team att utveckla djup, 
delad förståelse och 
empati för kunder.

Den ska användas för att 
hjälpa bolaget att 
förbättra 
kundupplevelsen

Används när bolaget vill 
produkt- eller 
tjänsteutveckla.



Moment of truth

Skapar en kartläggning 
av det verkliga värdet i 
tjänsten/produkten.  
Utgångspunkt är 
kunskaper från Empathy 
Map och kännedom av 
kundens utmaningar, 
perspektiv och 
sanningar.

Verktyget skapar 
förståelse för 
Värdekedjan i vår 
tjänstelogik. Vem är det 
som skapar värdet, vad 
är värdet, vilka är med 
och påverkar hur värdet 
skapas?

Används i ett tidigt 
skede när bolaget vill 
produkt- eller 
tjänsteutveckla.



Customer journey 
canvas

Hjälper er att svara på 
frågor som: Hur uppstår 
problemet?  
När uppstår problemet? 
Hur upplever kunden 
problemet? 
Hur interagerar kunden 
med er?

Ni kan göra customer 
journey för att få djup  
insikt i hur ni kan utveckla 
produkt eller tjänst för att 
skapa största möjliga 
värde. 



Service blueprint

Visualiserar vad en 
användare/kund gör steg-
för-steg (som en kundresa, 
alltså). Men man lägger 
också till vad 
organisationen gör för att 
stödja kunden i en och 
samma visualisering.

Detta kan ni använda om ni 
önskar tjänstefiera er 
verksamhet.



OKR - Spreadsheet 
OKR

Ett verktyg som hjälper digatt att
sätta, följa upp och rikta mål i 
bolaget. Ett strategiskt verktyg som 
ger tydliga aktiviteter kopplade till 
varje mål och som på så sätt bildar 
en tydlig strategisk plan för bolaget 
och dess anställda.

Kan användas på alla nivåer i 
bolaget och även för att skapa 
individuella målsättningar och 
planer. 

Vid planering av den verksamhet 
som genomgått en produkt- eller 
tjänsteutveckling med tydliga mål 
och visioner framåt.   



T J Ä N S T E I N N O V A T I O N S A C C E L E R A T O R N
Att förstå ditt företags position inom en bransch och veta hur och var du kan växa är 

avgörande. Vi hjälper dig se över ditt erbjudande genom att öka eller utveckla tjänsteinnehållet 
i dina produkter, och hitta möjligheter att förändra och förnya.
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