
Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades  
av Europeiska Strukturfonden och drevs under 201602 - 201806. Filmerna har  
utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten 
Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som 
finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Fördjupning - 
Tjänst- och 
produktutveckling
Material för vidare läsning



Här i fördjupningsmaterialet visar vi vilka aktiviteter ni kan göra för att nå de mål för marknad, 

erbjudande och verksamhet som vi beskrev i filmen. Först sammanfattar vi målen som presen-

terades i filmen och sedan visar vi vilka aktiviteter som hjälper er dit och vad resultatet ska bli. 

Använd gärna punkterna som en checklista. Lycka till!

MARKNAD

Målen att utgå från gällande marknad är att göra en marknadsplan och att säkerställa att perso-

nalen arbetar med rätt saker, dvs förbättra lönsamheten.

Dessa aktiviteter hjälper er att nå målen:

• Sätt upp mål för marknadsföring och försäljning, till exempel val av media, antal   

 potentiella kunder och prospekt.

• Identifiera de resurser internt som ska arbeta med och ansvara för försäljning och   

marknadsföring. Sammanställ informationen i en marknadsplan.

• Genomför kontinuerliga tester av ert erbjudande med vald kundgrupp. Analysera   

svaren och resultaten.

• Analysera kundernas återkoppling om t.ex. pris, design, funktion och leverans.   

 Tänk på att få återkoppling både från kunder som köper och kunder som avstår.

ERBJUDANDE

Målen att utgå från gällande ert erbjudande är att vässa ert erbjudande och säkerställa er expan-

sion samt se till att de olika delarna fungerar på bästa sätt.

Dessa aktiviteter hjälper er att nå målen:

• Utforma och konstruera en eller flera prototyper, pilotprocesser för erbjudandet   

 oavsett om det är en tjänst, vara eller kombination.

• Ta fram detaljerade kalkyler för erbjudandet.

Resultatet av era aktiviteter ska bekräfta att försäljning fungerar, det vill säga att vald 

kundgrupp har behov av erbjudandet, att det motsvarar kundens behov och att kunden är 

beredd att köpa till valt pris.

Tjänst- och produktutveckling



• Utvärdera kundernas nöjdhet när de använder tjänsten eller varan.

• Säkerställ att kundernas återkoppling tas tillvara i företaget.

• Ta fram en plan för att hantera missnöjda kunder och reklamationer.

VERKSAMHET

Målen att utgå från gällande er verksamhet är att ta fram underlag för att fatta strategiska beslut 

gällande målen för er verksamhet och att sikta mot en långsiktigt stabil verksamhet.

Dessa aktiviteter hjälper er att nå målen:

• Bestäm hur företaget ska ta betalt för sitt erbjudande, hur företaget ska tjäna  pengar 

 (det vill säga affärsmodellen).

• Fastställ företagets organisationsstruktur, vem ansvarar för vad?

• Komplettera teamet med t.ex. en skuggstyrelse, advisory board eller annan 

 kompetens/expertis som behövs.

• Utveckla och uppdatera finansieringsplanen för att säkerställa att resurser finns för nästa  

              steg, både för kompetens, tid och pengar.

• Beskriv tydligt företagets vision, värdegrund och ledstjärnor.

 Sammanställ affärsplanen och håll den uppdaterad. 

Resultatet ska vara ett konkurrenskraftigt erbjudande som är långsiktigt värdefullt för 

kunderna och för företaget som levererar erbjudandet.

Resultatet av ert arbete är en marknad som uppfattar företaget och dess erbjudan-

de som den självklara leverantören. Ett företag som kan bära sina egna kostnader 

för drift, utveckla nya erbjudanden och även genererar ökad vinst genom flera olika 

intäktskällor med olika erbjudanden för olika målmarknader.


