
Lyft er ekonomi



Välkommen!
Första halvdagen

8.50 Uppkopplingstid

9.00 Introduktion och tema Vad håller ni på med?

9.30 Verktyg Business Model Canvas

10.00 Ert ekonomiska värde

10.30 Kort paus

10.35 Affärsmodeller 

11.00 Verktyg Målgruppsanalys

11.30 Moms och F-skatt

11.45 Avslutande diskussion

12.00 Slut första halvdagen



Lyft er ekonomi
Premisser 

1. Crash course: Varje slide är en egen 3-årig kandidatutbildning.

2. Idag använder vi företagarvokabulär och företagarverktyg.

Ger respekt och bättre kommunikation

3. Bryt ned problemen i delar och ta en sak i taget. Verktygen som förevisas ger er 

struktur.



Vad håller ni på med egentligen?
Självinsikt

Ert värdeerbjudande
Rama in, formulera, kom överens



Vad håller ni på med egentligen?
Ert värdeerbjudande är det centrala i er verksamhet.

Värdeerbjudande hos andra

Gå bortom själva produkten eller tjänsten. Vad vill folk ha? 

Exempel: Gödsel

Exempel: Bantningsmedel

Visar ni era utställningsföremål

Exempel: Facebook, Google och Apple? 

Exempel: Coca Cola? 

Exempel: Louis Vuitton? 

Självinsikt



Verktyg: Business model canvas
Verktyg

Mentifråga: Vilken är er viktigaste intäktsström?
https://www.menti.com/f7wwps8tko



Den ekonomiska värdetrappan

Utvinna råvara

Er ekonomi

Tillverka produkt

Utföra tjänster 
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Utveckling av Pine&Gilmores modell från 1999 och 

Kairos Future/Parks and Resorts 2011. 



Ert värde för målgrupperna
• Upplevelsens värde ökar med tilltagande service, konceptualisering och 

involvering av kunden/gästen.

• Den viktigaste komponenten för att en upplevelse ska bli en verklig 

toppupplevelse är gemenskap, att uppleva något tillsammans med andra. 

Exempel familjesemestern när man ska gottgöra sena dagishämtningar, 

bonda med tonåringarna, stärka äktenskapet inför vardagens slit.

• Med ökade krav från målgruppen, har professionaliseringskravet ökat på 

utföraren: Därmed större koncerner, stordriftsfördelar och leverans av 

upplevelser inom servicesektorn. 

• Högre värde innebär också mindre tolerans för misstag och strul.

Er ekonomi



Potentialen för utveckling

Erbjudande
- Vanligast att tänka på, men svårast

Produktprestanda    Produktsystem

Självinsikt

Konfiguration
- Er organisation

Affärsmodell    Nätverk    Struktur    Process

Erfarenhet
- Kundtillvänt

Kundengagemang    Varumärke    Kanaler    Service

Från djupstudier av Doblin, med 2000 historiska innovationer

https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/

Innovation är inte nödvändigtvis baserat på ingenjörskonst eller sällsynta 
uppfinningar. Istället  mestadels inom ett ramverk med 10 dimensioner.

Vad ska du ha det här till då? 
Testa era svagheter, hitta nya möjligheter. Vilka 
utvecklingssteg passar er bäst?

https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/


Våga ta betalt
Ni löser folks problem, ni ger dem unika upplevelser. Ni sitter på kulturarvet och 

på fantastiska platser.

Kan ni ta 25 kr för kaffet? Ja – och ni kan ta 395 kr för kaffet.

Pris signalerar kvalitet

Billighetsfällan

Att vara för billig gör det smärtsamt att höja priset när behovet uppstår.

En egen vetenskap

Massor av teorier och metoder för att skapa och trimma prissättning. 

Utgå från era intäktsbehov. 

Skapa erbjudanden som folk vill betala för.

Sätt ett pris som inte är i underkant.

Er ekonomi



Alla är inte lika fattiga
Vi utgår från att andra har samma plånbok som vi själva.

Somliga har mycket pengar, och vill göra av med dem på unika upplevelser

Det som är vardag för dig, kan vara exklusivt för andra.

Skapa ett utbud även till dem. 

Er ekonomi



Verktyg: Målgruppsanalys
Generalfelet: Rikta er till ”alla”.

Gör tvärtom: 

Vem är den allra första besökaren 

som kliver in genom er dörr med 

en peng till er? 

1. Definiera första kunden.

2. Definiera hur ni når denne.

3. Bygg vidare på några fler målgruppspersoner efter detta.

Insikter gör ni senare, exempelvis årligen, efter enkäter och analyser. Kanske är 

målgruppen större, kanske vill de nås på andra sätt, kanske vill de se andra saker.

Verktyg

Mentifråga: Vilken är er viktigaste ekonomiska målgrupp
https://www.menti.com/xxhonngv1h 



Affärsmodeller
• Detaljhandel

• Abonnemang

• Freemium

• Korssubventionering

• Print on demand

• Kommissionsförsäljning

• Reklamplatsintäkter

• Uthyrning

• Serviceavgift

• Licensiering

• Shareware

• Donationer

• Bidrag

Detta är enbart ett urval av de stora mängder affärsmodeller som finns.

Er ekonomi



Vanliga affärsmodeller för museer
Café: Inga substantiella intäkter, mestadels en service som besökaren räknar 

med ska finnas.

Museibutik: Kan ge skapliga intäkter, men i allmänhet bara nära break-even

Galor och insamlingsevent: Mestadels en PR-verksamhet, ger i genomsnitt 40 

öre in på varje krona som evenemanget kostar.

Utbildningsprogram:  Kan vara inkomstbringande om de genomförs bra.

Merchandise: Beroende på ert varumärkes popularitet, eller hos ikoniska 

föremål ni förevisar, kan de ge skapliga inkomster.

Sponsorskap: Kan ge goda inkomster om långa och stabila samarbeten skapas.

Lokaluthyrning: Bröllop och fester kan ge goda intäkter men också vara 

problematiska, då publiken inte är där för er verksamhet, och dessutom ger 

mycket extrajobb för er personal. Kräver i allmänhet alkoholtillstånd m.m.

Insamlingar: Kan fungera kortvarigt, såsom vid crowdfundingkampanjer. 

Mestadels är det mycket få givare som bidrar med större summor över tid.

Offentliga bidrag: Mycket vanligt i Sverige och Europa.

Er ekonomi



Moms och F-skatt
Kan det vara aktuellt för er att se över era skattefunktioner?

- Det är fullt tillåtet att som ideell förening bedriva näringsverksamhet.

- Även ideella föreningar kan värna medlemmarnas ekonomiska intressen 

(se fackförbund).

- Noga att ni är registrerade med rätt organisationsform.

- A-skatt är dock bökigare när ni ska börja fakturera.

- Momsregistrering har både för- och nackdelar. Beror på era mål.

- Enskilda delar, såsom cafét, kan vara momspliktigt.

- Prejudikat finnes (Föreningen Kulturkammaren Norrköping).

- I stora drag: Ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, aktiebolag med 

vinstutdelningsbegränsning och aktiebolag är bra organisationsformer.

- Kolla även upp Socialt företagande (vanligt för brittiska museer)

- Enskild firma och handelsbolag är mindre bra.

- Ingen firma, utan privatperson som äger och driver är direkt dåligt.

Er ekonomi



Slut på första halvdagen

Vi ses om några veckor för andra kurstillfället 

Pelle Filipsson 
Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor

Arbetets museum, Norrköping

pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se



Välkommen!
Andra halvdagen

8.50 Uppkopplingstid

9.00 Hemläxan: Business Model canvas och målgruppsanalys

9.15 Tema Kommunikation 

9.30 Verktyg Kommunikationsplan

10.00 Kort paus

10.05 Tema Tidsplaner 

10.30 Verktyg Gantt-schema

11.00 Verktyg SWOT-analys 

11.30 Exempel: Utvecklande idéer

11.45 Avslutande diskussion

12.00 Slut andra halvdagen



Verktygen samspelar

Målgruppsanalys

Verktyg

Business model canvas

Kommunikationsplan

Vad håller ni på med?
Den ekonomiska 

värdetrappan
SWOT-analys

Gantt-schema



Kommunikation



Kommunikationsproblem
Kommunikation

Vanliga metoder i föreningslivet

Affischkampanjer

Brev och epost till medlemmar

Interngrupp på webbforum

Tidningsannonser

Facebooksida

Hemsida eller sida i portal

Vanliga problem

• Hemmablindhet

• Marknadsföring bara till er själva

• Ostrukturerat

• Osnyggt

• Saknar partners och kanaler: Turistbyrån, hotell, vandrarhem, journalister

• Saknar sociala medier

Resultat

- MF räcker inte till: Når inte viktiga målgrupper.

- Svårigheter att nå nya medlemmar



Verktyg: Kommunikationsplan
Benämns även marknadsföringsplan och marknadsplan

Strategiskt verktyg för att nå ut

Mål ->

Målgrupp ->

Innehåll ->

Kanal ->

Tidplan ->

Ansvarig 

Efteranalys

Kommunikation



Kommunikationsplan: Råd
• Sociala medier, sociala medier och sociala medier!

• Få andra att skriva om er i sina kanaler.

• Få besökarna att prata om er: Mun till mun är kraftfullt. Viralt webbmaterial.

• Enorma mängder inspiration finns.

• Korta kampanjer ni prickar in vid bra tillfällen (max 1 vecka långa).

• Varumärkesbygget som pågår hela tiden, oavbrutet.

• Rabatter, gratistillfällen, segmenterade priser som marknadsföring.

• Specialvisningar och exklusiva upplevelser som marknadsföring.

Lösningar

• Skaffa er en Advisory board: Hämta in folk från helt andra grupper. 

(Kanske ett sätt att engagera kidsen?)

• Gör en Kommunikationsplan.

Kommunikation

Mentifråga: Vilka är era tre viktigaste kanaler?
https://www.menti.com/ta7g4adxty



Årshjul

Stabil verksamhet har stor regelbundenhet.

Häng upp kommunikation och intäktsströmmar på fasta evenemang.

Målgruppen uppskattar återkommande event som blir ”tradition”.

Akta er för slentrian: Krydda med nyheter, experiment och infall.

Även internt årshjul: Bokslut, deklaration, årsmöte, kickoff… 

Tidplan

Semestertider

Julmarknad

Sportlov

Höstlov

Stadsfest

Påsk

Jul Nyår

Årligt jubileum

Mentifråga: Vilken är er bästa publikvecka på året?
https://www.menti.com/ofaf97qzz3 



Snabbstarta tidplanen på 
10 minuter
Steg 1 – tar 10 minuter:

• Skissa upp en grov tidplan.

• Visualisera era deadlines.

• Få överblick när projektet kan starta.

• Kontrollera ledigheter och semestrar.

• Definiera projektslut.

• Skriv in deadline för slutrapportering.

Steg 2 – tar fyra timmar: 

• Skapa detaljerna: Delmål och avstämningar

• Gör ett Ganttschema.

Tidplan



Verktyg: Ganttschema
Tidsplaneringsverktyg.

För att dela in arbetspaket och tidsätta dem.

Klargör när ett paket måste vara klart, för att ett annat ska kunna ta vid.

Tidplan



Verktyg: SWOT-analys
Styrkor, Möjligheter, Svagheter, Hot

Verktyg



Potentialen för er ekonomiska utveckling

Enkel matematik 

Gör en verklig och realistisk budget. 

Ta reda på fakta, och slipp gissa om era pengar.

Se sanningen i vitögat om er publik och era prisnivåer.

Självinsikt



Exempel: Flottarmuseet i Å - före
Budgetmål: 750 000 kr/år: En heltidsanställd, underhåll, inköp, marknadsföring m.m. 

50 000 kr/år avsatt till investerings- och reparationsfond.

Intäkter: Inträde 30 kr/person, gratis för barn under 15 år. 10 kr för en kaffe, anses 

vara bra prissättning av både kunder och styrelse. 1500 betalande/år. Intäkt i 

medeltal 150 kr/person. Loppis, lotteri, fikakiosk är intäktsställena.

Tidslinje: Midsommarfirande, kräftskiva, julmarknad är de stora årliga evenemangen. 

Kommunikation: Epost till medlemmar. Annonser på lokala anslagstavlor. 

Facebooksida finns, ca 100 följare varav 95% är egna medlemmar. Sista tre åren har 

MF-satsning gjorts med tryckta A5-flyers, 5000 ex. Hälften blir liggande. Oklart hur 

många som tar del av dem, och sedan kommer till museet. 

Målgrupper: är 95% lokalbefolkning. 

Räcker detta ?

Er ekonomi



Exempel: Praktisk potential
Tioprocentsmodellen
Upptagningsområdet: 400 000 personer.

Intresserade: 1-10% av upptagningsområdet = 4 000 - 40 000 personer.

Andel som kan bli betalande kunder: 1-10% av de intresserade = 40 – 4000 personer.

Hur ska de få tillräckligt med intäkter från potentialen i upptagningsområdet?

Intäkt = Betalande användare x Prissättning av värdeerbjudandet

Teoretiska max: 4 000 pers x 150 kr = 600 000 Kr

Räcker det?

Er ekonomi



Exempel: Flottarmuseet i Å - efter
Budgetmål: 750 000 kr varav 50 000 i investerings- och reparationsfond. 

Intäkter: 1. Gratis inträde för alla (tar bort en hel intäktsgren) – ökade besöksmängden till 

det tredubbla och många fler återkommande. Nu 100 kr/person (mindre): 300 000 kr 

(dubblerat). Prishöjning på fika (25 kr för kaffet). 2. Lokal design i nystartad museibutik. 

(50% på försäljningen ger en ny intäkt): 25 000 kr i ny intäkt. 3. Exklusiva flotturer på ån, 

med övernattning: 1500 kr/person: 200 deltagare: 300 000 kr i ny intäkt. 

4. Flottningskurser (ekointresserade, skogsbrukare och hipsters målgrupper) 750 

kr/person: 100 deltagare: 75 000 kr i ny intäkt. 5. Campingplatser: 200 kr x 200 nätter: 

40 000 kr i ny intäkt. 6. Loppisen omvandlad till konst- och designmarknad med 

kvalitetsprodukter. På kvällen en gala för vip-kunder. 25 000 kr i ny intäkt. 7. Årlig 

uppräkning med 2,5% av priserna.

Tidslinje: Öppet varje storhelg och lov, exklusiva visningar strösslade över året.

Kommunikation: Samarbete med Turistbyrån och regionala turistorganisationen. Uppstart 

av aktiva konton på Instagram, Facebook, Youtube och Pinterest. 2000 följare, varav 5% är 

egna medlemmar. Annonserar för 60 000 kr/år på sociala medier.

Målgrupper: Familjer, entusiaster, storstadshipsters, campare: 

Hela regionen som upptagningsområde. 

Er ekonomi



Lyft er ekonomi = 
Ta kontroll över processerna

Slutsatser

• Sluta gissa, börja veta.

• Definiera värdeerbjudandet: Vad gör ni egentligen?

• Gör en översyn av verksamheten med en Business model canvas.

• Arbeta med er utveckling för ett starkare värdeerbjudande

• Skaffa er fördjupad verksamhetsöversikt med en SWOT-analys.

• Definiera vilka ni riktar er till med en målgruppsanalys.

• Besluta åtgärder och utveckling. Tidssätt dem i ett Gantt-schema.

• Värdera ert erbjudande och räkna upp er budget.

• Gör en kommunikationsplan och kommunicera ut ert värdeerbjudande.

• Håva in deg.

Vidare härifrån: Massor med info och inspiration finns. 

Påminnelse: 1. Crash course: Varje slide är en egen 3-årig kandidatutbildning.

Välkomna tillbaka att berätta om era framgångar!



Lycka till!

Pelle Filipsson 
Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor

Arbetets museum, Norrköping

pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se


