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1. Vår idé
Affärsidé
Er affärsidé ska svara på frågorna:
• Med vilken vara eller tjänst tillfredsställs kundens behov?
(VAD)

•
•
•

Vem är kunden? Vilken målgrupp riktar sig vår vara eller tjänst till?
(VEM)
Vilket behov ska företaget tillfredsställa och vilket mervärde
skapar det för kunden?
(HUR)
Varför ska kunden välja att köpa från ert företag istället för
från någon annan?
(UNIKITET)

Vad, vem, hur, unikitet – använd frågeställningarna för att
sammanfatta affärsidén i en eller ett par meningar.

2. Vi som företagare
Kontaktinformation
Kontaktperson
Medlemmar och kompetenser
Beskriv era medlemmar med hjälp av CV. Av dessa ska framgå;
utbildningar, yrken, anställningar som är relevanta för företagsidén.
Ange även eventuella erfarenheter av eget företagande.
Medlemmarnas kontaktuppgifter
Namn
Adress
Telefon
Mail
Min roll i företaget
Lista era roller:
Exempel på olika roller som kan finnas i företaget.
Ekonomiansvarig
Marknadsföringsansvarig
Verksamhetsansvarig
Personalansvarig
Övriga roller
Har företaget behov av extern kompetens?
Vilken typ av kompetens i så fall?
Styrelse
Vilka personer kommer att sitta i företagets styrelse under det första året?
Vilka styrelseposter kommer dessa personer att ha?
Finns det behov av extern kompetens i styrelsen?

Finns följande dokument?
£ Styrelsens arbetsordning
£ Delegationsordning
£ Arbetsbeskrivning /rollbeskrivning
Värdegrund och kultur
Beskriv den värdegrund som ska vara vägledande för ert företag.
Hjälpverktyg: Våra värderingar
Rådgivare/nätverk:
Vilka rådgivare har vi varit i kontakt med?
Matris – vårt nätverk
Vilka kontakter finns i vårt nätverk?
Vilka kontakter skulle behöva finnas?
Gör en matris över nätverk; bank – rådgivare – branschorganisationer - mm
Hjälpverktyg: Nätverksmatris

3. Våra mål och visioner
Målet med vårt företag – varför startar vi tillsammans?
Vad har vi för gemensamma mål med vårt företag?
För att sätta mål i företaget så ta hjälp av modellen ”SMART”.
Gör målen- Specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.
Hjälpverktyg: SMART-modellen
Vår Vision
Vart är företaget om 5 år och om 10 år? Visionen kan avse t.ex. försäljningsmål,
antal anställda, ökad kompetens, ökad lönsamhet, större kundnytta,
reinvesteringsmöjligheter i företaget, hållbarare verksamhet.
Hjälpverktyg: Vår Vision

4. Våra produkter &/eller tjänster
Produkt/tjänst
Med vilken vara eller tjänst tillfredsställer ni kundens behov?
Beskriv er produkt eller tjänst så utförligt som möjligt.
Vad är det som är värdeskapande i era produkter/tjänster?
Vilka värden skapar ni för kunden?
Merförsäljning/kringtjänster
Har företaget några kringtjänster eller någon merförsäljning
kopplad till den huvudsakliga produkten eller tjänsten?

5. Våra marknadsförutsättningar
Kund
En förutsättning för att företaget ska lyckas är att det finns kunder
som är intresserade av att betala för företagets varor eller tjänster.
Vilka kunder vänder sig ert företag till?
Är betalande kund och användande kund samma person?
Om vi tar en personalägd förskola som exempel, så är barnen och
föräldrarna den kund som kommer att nyttja förskolans tjänster,
men den största delen av kostnaden för barnomsorgsplatsen står
kommunen för, dvs den betalande kunden och den som nyttjar
tjänsten är inte samma person.
Beskriv kunderna utifrån:
Kundkategori (t.ex. ålder, kön, företag, privatpersoner)
Köpvanor: Vad har era kunder/kundgrupper för köpvanor?
Köpkraft: Vilken köpkraft har era kunder/kundgrupper?
Marknad
Vilken är företagets huvudsakliga marknad?
Beskriv företagets marknad utifrån:
Geografiskt område
Särskilda branscher
Annat?
Hur stor är volymen (gör en uppskattning av antalet kunder,
men även köpvolymen räknad i kronor)
Hjälpverktyg: PM-matris

Marknadens förändring och förutsättning/Omvärldsanalys
Fundera över faktorer som kan påverka ert företag på sikt.
För att underlätta kan ni använda PEST-modellen och dela upp
er omvärldsanalys i politiska, ekonomiska, sociala och tekniska
faktorer som påverkar ert företag.
Hjälpverktyg: PEST-modellen
Konkurrenter
Vilka är företagets konkurrenter.
Konkurrenterna är inte alltid de som har exakt samma vara eller tjänst.
Vad gör kunden när den inte köper en vara eller tjänst av er?
Vem går kunden till idag?
När ni gjort analysen av era konkurrenter kan det
vara lättare att definiera ert företags unikitet.
Hjälpverktyg: Konkurrentanalys
Samverkanspartners
Kommer ert företag att samarbeta med andra företag eller organisationer?
Vilka är i så fall ert företags samverkanspartners?
I vilka avseenden kommer ni att samarbeta?
Leverantörer
Beskriv ert företags eventuella leverantörer.
Hur kommer era affärsförbindelser med leverantörerna att de ut?
Finns det avtal som reglerar?
Vilka affärsförutsättningar kommer att gälla?
(t.ex. produktionstid, leveranstid, reklamationer,
garantier, betalningsförutsättningar)
Marknadsundersökning
Nu har ni gått igenom marknadens förutsättningar.
Vad finns det för behov av ytterligare kunskap?
Behöver ni undersöka er marknad ytterligare och i så fall hur?

6. Vår säljstrategi och marknadsföring
Kommunikation med kunden
Marknadsföring handlar om att kommunicera
ut budskapet om ert företags erbjudande till era tilltänkta kunder.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka budskap är det ni vill kommunicera till era kunder?
Vilka tillvägagångssätt kommer ni att använda för att
marknadsföra företaget?
Har ni skapat en logotype för företaget?
Kommer ni att ha någon förklarnade ”byline” kopplad till er logotype?
Vilka medier kommer ni att använda för er synlighet?
Vilket företagsnamn kommer ni att ha?
Finns marknadsföringskostnader för det första året budgeterade?
Hur kommer ni att arbeta för att bevara relationen med era kunder?

Försäljning
• Hur sker er försäljning – genom vilka kanaler säljer ni?
(t.ex. butik, webshop, personlig försäljning, upphandling, avtal m.m.)
• Återförsäljare?
• Hur sker betalningen? (direktbetalning, faktura, delfaktura,
vilka betalningsvillkor gäller vid fakturering)
• När och hur levereras produkten eller tjänsten?
Lönsamhet
Prispolicy
• Hur ser er prissättning ut i förhållande till marknadens prissättning
(högsta och lägstapris)?

• Hur förhåller ni er prismässigt jämfört med era konkurrenter?
• Hur ser er prissättning ut i förhållande till försäljningsvolym?
Hjälpverktyg: Porters U-kurva

Arbeta gärna vidare med olika scenarier för pris och försäljning
med hjälp av följande verktyg:
• På www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-ditt-pris
finns en hjälp att räkna ut ditt pris.

• Försäljningsbudgetmall, ett Excelblad som ingår i Budgetmall Almi,

beskrivs under avsnittet Ekonomi. Försäljningsbudgeten används
för att se hur företagets resultat påverkas med den tänkta säljstrategin.

7. Våra resurser
Lokal/läge:
Var kommer företaget att bedriva sin verksamhet?
Är verksamheten beroende av ett visst geografiskt läge?
Utrustning:
Vilken utrustning krävs för att starta upp företaget?
Krävs det ett lager för att starta företaget?
Personal:
Är det enbart kooperativets egna medlammar som kommer
att arbeta i verksamheten eller kommer annan personal att anställas?
Vilka kompetensprofiler efterfrågas i så fall?

8. Ekonomi
Det kreativa arbetet med att utveckla företagets verksamhet har
också ekonomiska spelregler med begränsningar och möjligheter.
Förståelse för ekonomiska samband är en förutsättning för att
skapa ett framgångsrikt företag.
Att göra en budget ger värdefulla impulser till utvecklingen av
företagsplanerna. Även om en budget är grundad på bedömningar
och inte är något facit, så ger den vägledande svar på om satsningen
kan lyckas. Arbetet med budgeten ger också hjälp för att visa
om och hur verksamheten kan drivas effektivt.
I detta dokument finns en enkel variant på budget och likviditetsbudget.
För en mer detaljerad och omfattande ekonomiska sammanställning
finns en separat Excel-fil (Entreprenörsskolans arbetsbok eller
Budgetmall Almi, som också finns i verksamt.se) med olika
flikar/blad som är kopplade till varandra.
Här anges de olika dokumenten som ingår
Entreprenörskolans arbetsbok:
Bemanningsplan, Kostnader, Intäkter, Kapitalbehov, Finansiering,
Likviditetsbudget, Resultatbudget och startbalans,
Om moms i likviditetsbudget.
Budgetmall Almi:
Användartips, Försäljningsbudget, Kapitalbehov/finansiering,
Resultatbudget, Likviditetsbudget, Utskrift Likviditetsbudget
Ta kontroll över ditt företags ekonomi!
Gör en budget över intäkter och kostnader.
Vad blir det för överskott?

Budget
Det är viktigt att uppskatta vad man kommer att ha för intäkter
och utgifter i sitt företag för att se om affärsidén är lönsam och
för att inte ta för stora risker. Är verksamheten momspliktig eller ej?
Denna enkla budget är exklusive moms.
Beräknade inkomster/intäkter (exkl moms)
Försäljning
Övrigt
A. Summa intäkter:
Beräknade utgifter/kostnader (exkl. moms)
Inköp av produkter
Inköp övrigt
Lokalhyra
Förbrukningsmaterial
Resekostnader
Bokföring och revision
Personalkostnader
Övrigt
B. Summa kostnader:
Resultat (summa A – summa B)
Avgår ev skatt på överskottet, 22 %
Överskott/underskott

Kr

Likviditetsbudget
En likviditetsbudget visar kassaflödet, in och ut för varje månad,
det är viktigt att tänka på så att ni inte drar på er för höga utgifter innan
ni har några inkomster. Här anges siffrorna inkl moms oavsett om
man är momspliktig eller ej.
Exempel på en likviditetsbudget, där den egna insatsen är 10.000kr.
Likviditeten är beroende på hur mycket fasta kostnader du har och
hur stor din egen insats är. Tänk på att ni ofta har 30 dagar på er
att betala era fakturor om inte något annat anges.
Månad

Jan (1)

Pengar vid periodens början

Egen insats

Feb (2)

Mars (3)

300 kr

0 kr

10 000 kr

Försäljning

1 900kr

Moms tillbaka
Övriga intäkter
Inbetalningar (inkl. moms)

Summa
inbetalningar

10 000 kr

Varor och material

7 000kr

2 200kr

Privata uttag
Resekostnader

500 kr

Bokföring, revision

1 500 kr

1500 kr

Telefon, porto

200 kr

200 kr

Försäkringar

500 kr

500 kr

9 700 kr

2 200 kr

300 kr

0 kr

Lokal hyra
Moms att betala
Utbetalningar (inkl. moms)
Överskott (+)/ underskott (-)
förs upp till översta raden
på nästa månad

Summa
utbetalningar

9. Företagsform
Vilken företagsform kommer ni att använda när ni bildar ert företag?

10. Hinder och möjligheter
Analysera ert blivande företag med affärsplanen som grund.
Bedöm vilka styrkor och svagheter som finns inom företaget,
men även vilka hot och möjligheter som ni ser i företagets omvärld.
Hjälpverktyg: SWOT-analys

11. Bilaga till affärsplanen
Inför företagsregistrering:
• Stadgar
• Konstituerande årsmöte
• Konstituerande styrelsemöte (för bankens räkning,
här beslutar man om firmateckning bl.a.)
• Fyll i registreringsblankett (finns på www.bolagsverket.se)
• Betala in avgiften samtidigt som ni skickar pappren
När ni har fått ert organisationsnummer:
• Ansök hos skatteverket gällande moms, F-skatt och arbetsgivaravgifter
• Kontakta KFO (arbetsgivarorganisation för kooperativa företag)
gällande medlemskap
Annat:
• Immateriella skydd (ta hjälp av prv.se)
• Patent, licenser och tillstånd
• Kompanjonsavtal
• Avtal (hyresavtal, leverantörsavtal mm)
• Tillstånd, exvis från miljö & hälsa
• Specifikt för branschen
• Kolla med era A-kassor om ni behöver byta
• Förtydliga era olika ansvarsområden inom företaget
- vem ansvarar för vad (befattningsbeskrivningar)
• Verksamhetsplan för första året
• Medlemskap i ert regionala Coompanion?
Ta hjälp av mallar som finns på juridikwebben!

Kontaktlista:
• Skatteverket
• Kommunen
• Banken
• Försäkringsbolag
• A-kassa
• Arbetsgivarorganisation KFO
• Branschorganisation
• Lokalt affärsnätvek
• Rådgivare
• mm mm

Ta hjälp av oss
hela vägen!
Coompanion finns över hela
landet och erbjuder kostnads
fri rådgivning till er som vill
starta, driva och utveckla
företag tillsammans.

Hitta ditt närmaste kontor och
boka rådgivning på
www.coompanion.se

