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■ Företagets affärsidé är ett kortfattat sätt att beskriva vem som är kund, vilka behov 
som företaget tillfredställer genom sina produkter och/eller tjänster, hur man tjänar 
sina pengar och inte minst beskriva företagets styrkor.

Många mindre företag oavsett om de är kooperativ eller inte har sällan en nedskriven 
affärsidé. Den finns där i alla fall – i medlemmarnas huvuden. Så länge man bara är 
några få kan det gå bra men så snart man blir fler och när företaget ska samarbete 
med andra är det viktigt att försöka formulera den skriftligt. Det är då lättare för andra 
att se vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås.

Några råd som underlättar formulering av affärsidé. En affärsidé ska:
● Motsvara ett behov på marknaden
● Gärna vara unik
● Måste vara begriplig
● Kunna uttryckas kortfattad, inte mer än två till tre meningar.
● Ge en grund för kooperativets identitet, er profil
● Alla i gruppen måste känna till och stå bakom affärsidén
● Följ upp affärsidén efter en tid och fråga sig – stämmer denna fortfarande?

Fundera igenom dessa frågor
➥ Vad är det som ni ska sälja? Beskriv er produkt, tjänst etc.
➥ Vem ska vara era kunder?
➥ Hur ska produkten eller tjänsten säljas?
➥ Vilket geografiskt område skall ni sälja till?
➥ Varför ska kunderna handla av er?
➥ Hur kan er produkt eller tjänst bli så hållbar som möjligt?
➥  Hur kan er produkt eller tjänst maximera positiv påverkan på människor,  

samhälle och miljö?
➥  Hur kan er produkt eller tjänst minimera negativ påverkan på människor,  

samhälle och miljö?
➥ Hur kan er produkt eller tjänst hjälpa era kunder att göra mer hållbara val?

AFFÄRSIDÉ
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Följande personer/organisationer är våra kunder:

På detta sätt ska vi sälja våra tjänster eller varor:

AFFÄRSIDÉ

Vad är det vi ska sälja:
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Här finns våra kunder:

Kunderna ska handla av oss därför att vi:

Sammanfattning. Vår affärsidé är:

AFFÄRSIDÉ
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VISION, MÅL OCH STRATEGI
■ En vision är vår gemensamma önskan om hur vi vill att vårt företag ska se ut  
i framtiden. En vision ska ge kraft och energi och beskriva vad det är vi vill åstadkomma.

Vi har flera mål för kunna uppnå vår vision. Våra mål är smarta vilket innebär att de är 
Specifika, går att mäta, accepterade av alla, möjliga att genomföra det vill säga realistiska 
samt tidsatta. 

En strategi beskriver det sätt vi ska arbeta på för att uppnå våra mål.

För att kunna förverkliga visionen har vi fler olika mål och till  
varje mål en strategi eller plan för hur vi ska förverkliga vårt mål.

Mål 1

Strategi

Mål 2

Strategi

Mål 3

Strategi

Mål 4

Strategi

Vår gemensamma vision för företaget är:



SWOT- analys
■ När vi analyserat vår företagsidé har vi funnit följande styrkor, svagheter,  
möjligheter och hot.
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Vår affärsidé

De svagheter som vi ser i vår affärsidé tänker vi hantera på följande sätt:

Styrkor

Möjligheter

Svagheter

Hot

Vi har följande beredskap för att möta framtida hot:

Handlingsplan för att visa/förstärka våra styrkor och utnyttja våra möjligheter:

VISION, MÅL OCH STRATEGI
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Vara eller tjänst
■ Försök att noggrant beskriva de varor eller de tjänster, eller kanske båda delar, som ni 
tänker erbjuda era kunder. Följande frågor kan vara bra att tänka på.

Om ni ska sälja varor och tjänster är det bra att fundera över:
➥ Behöver ni speciella lokaler och/eller investera i maskiner?
➥ Är ni unika eller speciella på något sätt?
➥ Ska ni erbjuda tjänsterna på ett speciellt ställe eller är ni mobila?
➥ Hur ska ni sätta pris?
➥  Finns det många konkurrenter som erbjuder liknande tjänster och om det är så varför 

ska kunderna välja er?
➥  Om kunden är nöjd eller missnöjd vet de först efter att ni levererat tjänsten därför är 

det viktigt att ta reda på vad kunderna tycker. Har ni en plan för att ta reda på vad  
kunderna vill ha?

➥ Hur kan er vara eller tjänst vara extra bra för miljön, klimatet eller människor?
➥ Hur kan ni minimera avfall, transporter, energiförbrukning, materialförbrukning?
➥ Är det möjligt att återanvända resurser i er verksamhet?
➥ Hur kan ni göra hållbara val av leverantörer?
➥ Hur kan er vara eller tjänst bidra till en mer hållbar konsumtion? 

Beskriv er tjänst/produkt:

Kärntjänst eller kringtjänst
■ En kärntjänst är den huvudsakliga produkt eller tjänst som ni erbjuder och en kring
tjänst är något extra som ni kan ta betalt för eller erbjuda kunden som ett mervärde.

Kärntjänst                        Kringtjänst                       Ta betalt/motivera         Vi bjuder/motivera

VERKSAMHET
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■ Det är viktigt att veta vilka era kunder är. Alla är inte era kunder. Startar ni ett café är 
det kanske de som bor i närheten. Är caféet öppet mitt på dagen kanske det är lunch
gäster som arbetar i grannskapet. Om ni startar ett städföretag kanske det är företag 
snarare än privatpersoner som är kunderna. Ni behöver ringa in era kunder så gott det 
går för att veta vem ni ska marknadsföra er till och hur deras köpbeteende ser ut. Det är 
viktigt att tänka på att det är inte alltid den som fattar köpbeslutet som faktiskt betalar.
➥  Vem är det som bestämmer köpet för just er produkt/tjänst?
➥  Är det olika saker som värdesätts av era olika kundgrupper?

Kund/målgrupp:                                                           Beskrivning

Företagets typiska kund/målgrupp är:

KUND
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Företagets tre viktigaste konkurrenter är:

Motivering till ovanstående val:

1

2

3

1

2

3

Analys av konkurrent 1

Produkt

Personal

Plats

Pris

Påverkan

De är
bättre

Vi är
bättre Vad ska vi göra?

Motivering och beskrivning till våra slutsatser för konkurrent 1:

KONKURRENTER
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Analys av konkurrent 3

Analys av konkurrent 2:

Produkt

Personal

Plats

Pris

Påverkan

Produkt

Personal

Plats

Pris

Påverkan

De är
bättre

De är
bättre

Vi är
bättre

Vi är
bättre

Vad ska vi göra?

Vad ska vi göra?

Motivering och beskrivning till våra slutsatser för konkurrent 3:

Motivering och beskrivning till våra slutsatser för konkurrent 2:

KONKURRENTER
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■ Vi kommer att marknadsföra oss med sociala medier, digitala annonser, hemsida,  
nyhetsbrev, tidningsartiklar, radio och TVreklam…

Varför har vi gjort dessa val?

Vi kommer att sälja på följande sätt:

Varför har vi gjort dessa val?

1

2

3

4

5

6

7

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING
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■ Olika företag vill förknippas med olika värden. Volvo vill förknippas med säkerhet, IKEA 
med kvalitet som de flesta har råd med andra företag vill förknippas med miljö, ekologi 
och rättvisa. Vi vill bli förknippade med följande kärnvärden.

Kärnvärden som omvärlden skall associera till när de hör talas om vårt företag

Din logotyp blir ett starkt varumärke. Nedan några exempel:

Så här ska vår logotyp och profil utformas

Kärnvärden som omvärlden skall associera till när de hör talas om vårt företag

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING
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Följande reklammaterial behöver vi ta fram

Några exempel på företagsslogan:

Vi gör företagare av fler
Today Tomorrow Toyota
Go och gla, kexchoklad

Viktiga meningar och ord som beskriver våra styrkor och vårt erbjudande:

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING
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RESULTATBUDGET                                                     STARTBUDGET KAPITALBEHOV 

Intäkter                                                                       Startkostnader    Finansiering

Kostnader

Personal

Lokaler

Marknadsföring

Administration

Försäkring

Resor

Försäljning

Räntor

Material

Övriga kostnader

Alla intäkter     Kapitalbehov             Finansiering
Summa     Summa                        Summa

FÖRETAGET I SIFFROR

Försäljning

Övriga intäkter

Rörliga kostnader
Råvarukostnader

Bruttovinst

Det ska vara samma belopp i dessa två rutor ovan

Egna pengar 

Lån

Bidrag

Leverantörsskulder
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Likviditetsbudget

Inbetalningar

Ingående kassa

Försäljning

Bidrag

Nya lån

Egen insats

Moms tillbaka

Övrigt

Summa

Utbetalningar

Varor

Löner

Arbetsgivaravgifter

Försäkringar personal

Hyror

El & vatten

Förbrukningsmaterial

Bokföring/administration

Telefon/bredband/porto

Resor & logi

Frakt & transport

Marknadsföring

Företagsförsäkring

Investeringar

Ränta

Amortering

Oförutsedda poster

Summa

Månad 1      Månad 2     Månad 3     Månad 4     Månad 5     Månad 6

FÖRETAGET I SIFFROR
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Våra utbildningar:

Detta är vi:

Vi har erfarenheter av:

Vår styrelse består av följande personer. Namn och uppgift i styrelsen:

VI SOM SKA  
STARTA FÖRETAGET
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Kompetensinventering
■ I detta schema visar vi vilka arbetsuppgifter som finns i vårt företag samt hur vi 
planerar att hantera sådana uppgifter som vi ännu inte har tillräcklig kompetens att 
utföra själva.

ARBETSUPPGIFTER I FÖRETAGET

Så här hanterar vi kolumn tre och fyra:

Arbetsuppgift                  Detta kan jag                   Vill lära mer om     Vill slippa

VI SOM SKA STARTA FÖRETAGET
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Följande slutsatser drar vi av hur vår personalgrupp är sammansatt:

Genomföra

Förnya

Slutföra

Utvärdera

Fokusera

Stödja

Undersöka

Samordna

Personalgruppens sammansättning
■ I en personalgrupp samsas ofta olika personlighetstyper.  
Vi har gjort en analys av vår egen grupp och funnit följande.

VI SOM SKA STARTA FÖRETAGET
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■ Som företagare kommer ni i kontakt med många olika människor och organisationer. 
Alla dessa tillhör ert nätverk. Goda kontakter och ett stort nätverk underlättar för er att 
bli framgångsrika företagare. ”kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp 
och inte mellan företag”

Några organisationer saknas i vårt nätverk men vi har en plan för att lösa detta:

Vänner

Offentliga organisationer

Intresseorganisationer
och föreningar

Leverantörer

FinansiärerKunder
Vårt  

företag

NÄTVERK & SAMARBETE
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Skälet till vald företagsform:

Vi har valt företagsformen:

Dessa kan bli medlemmar i företaget:

Av våra medlemmar krävs följande:

FÖRETAGSFORM & ORGANISATION
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FÖRETAGSFORM & ORGANISATION

Följande värden ska prägla samarbetet i företaget:

Så här tänker vi kring vinsten:

Illustration av vår organisation

Kommentarer till vald organisation:
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Budgeteringen

Fakturering

Inköp

Betala räkningar

Löneutbetalning

Bokföring

Bokslut

Deklaration
Moms, Skatter,  

arbetsgivaravgifter

Checklista, Vem sköter . . .

Lagar som påverkar vårt företag

1

2

3

4

5

6

7

FÖRETAGSFORM & ORGANISATION
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■ Vi tror på vår företagsidé men vi vet också att det finns risker. Här har vi gått igenom 
möjliga risker och hur vi ska hantera dessa, om de inträffar.

Risk Så här vill vi undvika  
att det inträffar

Om det trots allt  
inträffar tänker vi så här

RISKANALYS
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■ Så här ska vi fortsätta att arbeta nu när affärsplanen är klar.

Uppgift Ansvarig Klart 

Milstolpar och firande
■ Att göra en handlingsplan är viktigt, det är också viktigt att fira när målen är  
uppnådda. Här nedan är en lista på olika milstolpar som är värda ett fira.

Tex. Vår första kund                                                    Tex. Tårta
Milstolpar                                                 Firande

HANDLINGSPLAN
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Har ni frågor?
Kontakta oss på Coompanion 
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