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Hva er en forretningsmodell?



Hva er en forretningsmodell?

For Ruter handler det om hvordan vi organiserer vårt arbeid i 
tilknytning til våre leverandører.

Ruter har ingen verdi uten i relasjon til noe annet. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det handler ikke om et avtalespørsmål det handler om hvordan vi driver butikken.



Eksempel på forretningsmodeller
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Hvorfor endre forretningsmodell?





Hva er målene?



Ruter trenger forretningsmodeller som setter 
kundene i fokus
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Hvordan endre 
forretningsmodell?



Innsiktsarbeid
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Endring

Nåsituasjon Ønsket fremtid
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GAP

Produksjonsmodell Effektmål



Kilde: Kuvaas og Dysvik «lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser», 2. utg. 2013
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Implementeringsscenarier i kommende anbud

Ny 
forretningsmodell 
gjennomføres som 
pilot i et avgrenset 
del-område av en 
anbudskonkurranse

Pilot
Ny 
forretningsmodell 
etableres delvis i et 
større område av en 
anbudskonkurranse

Delvis
Ny 
forretningsmodell 
etableres fullt ut i ny 
anbudskonkurranse

Total

15

Endringer som innebærer stor risiko og 
usikkerhet anbefales å starte med en 

pilot. 
Endringer med moderat risiko og 

usikkerhet kan implementeres delvis. 
Endringer med liten risiko og usikkerhet 

kan implementeres fullt ut, samt 
endringer som er testet i piloter først.
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