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 Saker jag gillar 

Några saker jag 

gillar att göra 

 

Mina hobbyn är  

Om jag kunde 

använda min tid till 

att göra det jag ville 

skulle jag… 

 

Vad gillar jag att 

prata om? 

 

Vilka tv program 

gillar jag bäst? 

 

Min 

favoritsysselsättning 

 

Mina favoritämnen i 

skolan 

 

Vilka böcker tycker 

jag mest om? 

 

När jag är ledig vill 

jag helst… 
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Saker jag är bra på 

Min

st 3 

Saker jag har tillverkat 

 

 

_______________________________________________________________

______________________ 

Min

st 3 

Saker jag har organiserat 

 

 

 

Min

st 3 

Saker jag har lagat 

 

 

 

Min

st 3 

Saker jag kan göra 

 

 

 

Min

st 3 

Saker jag kan lära någon annan att göra 
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Vad är viktigt för mig? 

Läs igenom listan och fundera på hur viktigt dessa saker är för dig. 

Skriv sedan VV bredvid saker som är Väldigt Viktigt, NV bredvid 

saker som är Något Viktiga för dig och IV bredvid sånt som Inte är 

Viktigt. 

 Tid med familjen 

 Att ha mycket pengar 

 Att ha god hälsa 

 Att ha eget hem 

 En ny bil 

 Att det är lugn och frid i familjen 

 Respekt från andra 

 Att ha vänner 

 Snyggt utseende 

 Att hjälpa andra 

 Att förbättra mitt samhälle 

 Att undvika konflikt 

 Mina barns framtid 

 Egen utbildning 

 Att ha god moral 

 Att ha ett bra självförtroende 
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Kartlägg dina kompetenser 

Många tror att de inte har några färdigheter eller kunskaper. I verkligheten har du 

uppnått många saker för att komma dit du är idag. När du har slutfört en aktivitet 

betyder det att du kan göra det. 

Sätt ett kryss bredvid de saker du är bra på. 

 

Arbeta med människor 

_____ Ge hemhälsovård till äldre släkting 

_____ Ge första hjälpen för mindre skador 

_____Vård av handikappade barn 

_____ Besöka äldre i vårdhem 

_____ Hjälpa med barnomsorg i skola/daghem 

_____ Undervisa eller träna en sport 

_____ Underhålla eller hitta på aktiviteter för barn 

_____ Coacha och hjälpa människor lösa sina problem 

_____ Underhålla med musik, sång eller dans 

_____ Jobba som volontär 

 

Arbeta med saker 

_____ Växtvård, trädgårdsarbete, jordbruk 

_____ Laga mat 

_____ Sköta hemmet 

_____ Byggnadsunderhåll som att måla, snickra 

_____ Blomsterarrangemang 

_____ Djurvård 

_____Skrivning, arkivering kontorsarbete för ett företag 

_____Använda en dator 

_____ Ta bilder för en organisation 
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_____Använda ett ljudsystem eller ljudutrustning 

_____ Bygga möbler 

_____Använda verktyg 

_____Köra olika fordon 

_____ Förbereda måltider för stora grupper 

_____Bygga saker 

_____ Klippa eller fixa hår 

_____ Bilunderhåll 

 

 

Här under kan du skriva ner andra saker som du kan göra: 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vilka företagaregenskaper har du? 

Ringa in dina egenskaper. Kan du göra flera saker i ditt företag? 

Administratör Säljare Producent Utvecklare 

 noggrann   är social  är praktiskt lagd  framtidsorienterad 

 planerande   gillar att tävla   tar ansvar  har självförtroende 

 kan prioritera   kan göra 
beräkningar  

 
problemlösare  

 
 
bra med 
händerna  

nyfiken 

 gillar att 
organisera  

 ser möjligheter  omvärldsbevakande 

 gillar ordning och 
reda  

har humor fokuserar på 
möjligheter 

idérik 

 kan göra fler 
saker samtidigt  

kan övertyga  uthållig  tänker annorlunda 
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Brainstorming företagsidé 

Nu skall du tänka på vad för slags företag du vill öppna. Kom ihåg det du 

gillar, har erfarenhet med och är bra på! 

 

5 frågor du måste kunna svara på för att ha en bra affärsidé:  

 

VAD? Vad är det du säljer? 
___________________________________ 

VEM? Till vem säljer du? Kunder? 
___________________________________ 

HUR? Hur skall du sälja din produkt eller tjänst? 
___________________________________ 

VAR? Var finns dina kunder? 
___________________________________ 

VARFÖR? Varför köper kunden av just dig? 
____________________________________ 
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Nu skriver du upp din affärsidé. Du kan också rita något som 

beskriver din idé. 
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Ge ditt företag ett namn 

• Steg 1: Lek med associationer, motsatser och kombinationer 

• Går det hitta företagsnamn med generator istället? 

• Steg 2: Kontrollera vilka företagsnamn som är lediga 

• Steg 3: Undersök om det finns lediga domäner 

• Steg 4: Välj ut de bra företagsnamnen 

• Steg 5: Registrering och skydd av företagsnamn 

 

 

• På hitta-firmanamn.se skriver du in egna ord, men allt generatorn gör är 

att kombinera ihop dem rakt av – inga sammandragningar eller böjningar 

görs för att det ska flyta bra. 

 

• Sidan foretagsnamngenerator.se är en aning bättre och ger dig massvis 

av slumpvisa förslag på namn, som är väldigt kreativa. Men de är också 

relativt konstiga (eller vad sägs om Piratsändare produktion AB, 

Europaspjutyxa AB eller Bröderna syskonförtur AB?) och det går inte 

sortera förslagen på något sätt. 

 

 

• De internationella verktygen, 

som leandomainsearch.com och bustaname.com, är betydligt bättre. Där 

skriver du in ett eller flera ord du vill ha med i ditt namn och får sedan 

förslag på namn och tillgängliga domäner. 

 

 

 

 

https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p2
https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p3
https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p4
https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p5
https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p6
https://quickbutik.com/academy/hur-du-valjer-foretagsnamn#p7
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Gör din egen företagslogga 

 
Att skaffa en professionell logotyp är dyrt, men det finns både 

gratisalternativ - och sådana där du betalar några dollar. 

På Logomakr väljer du en bild från sajtens inbyggda bibliotek och 

kompletterar med lite text. Resultatet sparar du som en bildfil på 

hårddisken. Du använder den utan kostnad och behöver inte ens 

registrera dig. 

Surfa till www.logomakr.com 

   

 
Logotype Creator fungerar lite annorlunda. Du skriver in ett namn så 

omvandlas bokstäverna till en logotyp. Du får flera olika val och några av 

dem är gratis medan andra kostar pengar. Oavsett vilket du väljer måste 

du registrera dig för att kunna spara din logotyp. 

Surfa till www.logotypecreator.com 

   

 
Logaster har ungefär samma upplägg som Logotype Creator. Till skillnad 

från konkurrenterna finns den dock sedan en tid tillbaka i en svensk 

version. Vissa menyval är dock fortfarande på engelska. 

Surfa till www.logaster.com/sv 

  

 

 

 

http://www.logomakr.com/
http://www.logotypecreator.com/
http://www.logaster.com/sv/
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Börja tänka på din affärsplan 

1 Strategi 

Under punkterna nedan ger ni en helhetsbild av hur företaget ska lyckas. Ta 

med undersökningar och liknande som söder resonemangen i de olika delarna.  

 

1.1 Min idé 

Beskriv idén. Börja med att förklara vilket problem ni ska lösa eller hur ni ska 

skapa värde. Fortsätt sedan med varför er tjänst eller produkt är en lämplig 

lösning. Ni kan även skriva om er vision och mission som guidar företaget 

framåt.  

 

1.2 Målgrupp och erbjudande 

Målgrupp 

Beskriv målgruppen utifrån relevanta grunder. Det kan vara specifika 

beteenden, livsstilar, värderingar, intressen eller något helt annat.  

 

Erbjudande 

 

Utnyttja de fyra P:na för att ge en helhetsbild av ert erbjudande. 

 

1. Product: Förklara vad produkten är och vilka features den har. Inkludera 

bilder och liknande för att ge ytterligare klarhet. Skriv hur ni planerar att 

producera produkten. Säljer ni tjänster kan ni göra en liknande 

beskrivning för tjänster.  

 

2. Place: Hur ska ni distribuera era tjänster eller produkter. Alltså var och hur 

kommer den nå målgruppen. 

 

3. Promotion: Skriv om hur ni kommunicerar ert budskap och skapar 

medvetenhet om företaget. Sociala medier, reklam eller något annat. 

Beskriv även hur kommunikationen relaterar till varumärket ni vill skapa. 
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4. Price: Hur mycket kommer era tjänster eller produkter kosta? Tänk på att 

det ska vara i linje med den övergripande strategin. Siktar ni på att vara 

budget- eller premium? 

 

 

Varumärke 

Beskriv strategin för varumärket. Vilka ska ni vara i kundernas ögon?  

 

1.3 Marknadsanalys 

Gör en analys av marknaden för din produkt. Ta upp trender som är av intresse 

och relatera dem till ert företag. Trenderna det för sig om kan vara av olika 

karaktär och för att få ett övergripande perspektiv kan ni utnyttja en PESTEL-

analys. Kategorierna i en PESTEL är:  

• Political 

• Economic 

• Social (exempelvis nya konsumenttrender) 

• Technological 

• Environmental 

• Legal 

Alla kategorier är inte applicerbara för varje företag men det är en god 

startpunkt för att välja vad ni ska ta med i er analys.  

 

1.4 Konkurrens 

Egentligen en fortsättning på marknadsanalysen. Här beskriver ni de främsta 

konkurrenterna. Det är ett bra tillfälle att visa var det finns ett hål i marknaden 

som ni ska fylla. 

 

1.5 Teamet  

Presentera grundarna och hur era kompetenser gör er lämpliga för företaget. 

Ta med information om hur ni kompletterar varandra. Inkludera om ni kommer 

behöva anställa fler eller outsourca processer. Här kan ni även ta med ett 

organisationsschema. 
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1.6 Tidsplan 

Gör en tidslinje och beskriv när ni planerar att genomföra olika delar av 

strategin och när ni når milstolpar. Se till att den är trovärdig och rimlig.  

 

 

1.7 SWOT 

I en SWOT tar ni upp styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det ger en 

övergripande bild genom att sammanfatta strategin.  

 

 

 

 

1.8  

 

 

Risker 

I SWOT: en kommer ni se svagheter och hot. De innebär risker. Beskriv dem 

och förklara hur ni hanterar dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRENGTHS 
Styrkor: De fördelar organisationen eller 
personen i fråga har i förhållande till 
situationen, t.ex. 

• man är marknadsledare 

• goda resurser 

• bra kompetens 

WEAKNESSES 
Svagheter: De nackdelar organisationen eller 
personen i fråga har i förhållande till 
situationen, t.ex. 

• okänd bland kunderna 

• dålig kvalitet på produkten 

• höga priser 
OPPORTUNITIES 
Möjligheter: De fördelar som situationen 
erbjuder organisationen eller personen i fråga 
t.ex. 

• ekonomiskt klimat (låg eller 
högkonjunktur) 

• demografiska förändringar 
(åldersfördelning, socialklass) 

• teknik (nya uppfinningar) 

THREATS 
Hot: De nackdelar som situationen erbjuder 
organisationen eller personen i fråga t.ex. 

• konkurrenternas aktivitet (ny lansering 
av en produkt) 

• demografiska 

• politiska 
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Min Affärsplan       

Datum:             

Företagsnamn: 

  

1 Affärsidé/Verksamhet  

Beskriv företagets verksamhet och historik. Vad är det som ni säljer, produkt/tjänst? Hur 

länge har företaget funnits? Antal anställda? 

 

  

 

 

 

 

 

2 Vision  

Beskriv vad ni vill uppnå med ert företag. En stark vision besvarar frågor som: Vad ska vi 

göra? Vilket behov löser vi? Vilka vänder vi oss till? Hur löser vi problemet? På vilken 

marknad ska vi verka?  
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3 Mål  

Beskriv vilka företagets mål är på 3-5 års sikt. Tänk på att ett mål ska vara SMART, det vill 

säga: Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Relevant och Tidsbestämt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kunder  

Beskriv vilka som är era kunder. Vilken målgrupp riktar ni er mot? Vilka köpvanor har de? 

Vilken köpkraft? Beskriv de kundbehov som företaget ska tillgodose. 
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5 Marknad  

Beskriv inom vilket geografiskt område och/eller bransch, produkterna/tjänsterna ska 

säljas. Hur stor är er marknadsandel i antal kunder? Hur bedömer ni att marknaden 

kommer att förändras de närmaste åren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Konkurrens  

Beskriv hur konkurrenssituationen ser ut. Vilka är de vassaste konkurrenterna? Vad är 

deras respektive styrkor och svagheter? Vilken marknadsandel har de? Om det inte finns 

konkurrenter – hur löser kunderna sitt behov/problem idag?  
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7 Produkt  

Beskriv er produkt eller ert tjänsteerbjudande. Vad är unikt med ert erbjudande? Är 

produkten/tjänsten anpassad till kundbehovet? Ange för- och nackdelar jämfört med 

konkurrenterna. Finns det patent, mönsterskydd eller dylikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Sälja, betala, leverera  

Beskriv hur företagets varor/tjänster (1) säljs, (2) betalas och (3) levereras/tillhandahålls?  
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9 Marknadsbearbetning  

Beskriv hur ni bearbetar/informerar om företagets erbjudande. Är det genom personlig 

försäljning, reklam, PR, internet eller på annat sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Affärsmodell  

Beskriv hur er affärsmodell ser ut. Vilken prisnivå har ni? Hur är nivån jämfört med 

konkurrenterna? Är det pris per styck, per timme, abonnemang eller annat? Vad har ni för 

marginal?  
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11 Viktiga resurser och/eller förutsättningar  

Beskriv vilka resurser och/eller förutsättningar som är viktiga för ert företag. T ex 

lagerhantering, affärssystemet, plattform, om ni hyr lokal och om lokalen är 

anpassningsbar för expansion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Hållbart företagande  

Beskriv på vilket sätt er affärsidé skapar värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hur 

kommunicerar ni era mål avseende hållbarhet? Hur arbetar ni för att minimera negativ 

miljöpåverkan? Hur tänker ni kring social hållbarhet (jämställdhet, mångfald, 

arbetsvillkor, affärsetik, mänskliga rättigheter och antikorruption)?  
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13 Entreprenören/Teamet  

Beskriv teamet som står bakom företaget och hur ni kompletterar varandra. Vilka 

tidigare erfarenheter har ni av att driva företag och från vilken bransch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Analys  

Vad har er verksamhet för starka respektive svaga sidor. Vilka möjligheter i omvärlden 

kan ni se i framtiden? Finns det framtida hot som ni måste tänka på? 
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Kalkyler och Budgetering 

Vad ska företaget satsa på? En ny serie med produkter, en effektivare 

produktion eller kanske en ny anläggning eller maskin? För att ta detta 

beslut krävs ett beslutsunderlag i form av en kalkyl. 

En kalkyl ger en grund att stå på och upprättas inför beslut om ett 

kalkylobjekt–det kan vara ett projekt eller en produkt, komponent, 

produktionsmetod, order, produktionsvolym, avdelning, aktivitet, kund eller 

marknad. 

Budgetering kan betyda ekonomisk planering. Genom att planera för 

framtiden försöker företaget att samordna sina resurser på ett effektivt sätt 

samtidigt som man vill skapa utrymme för ett visst mått av handlingsfrihet. 

Men budgeten kan också fungera som ett administrativt hjälpmedel.  

 

Resultatbudget: Resultatbudgeten innehåller alla intäkter och kostnader och 

visar det förväntade resultatet under året.  

Likviditetsbudget: Likviditetsbudgeten visar om dina pengar (likvida medel) 

kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Görs varje månad. 

Balansräkning: En balansräkning är en uppställning av företagets tillgångar, 

skulder och eget kapital (nettoförmögenhet) och visar företagets förväntade 

lönsamhet 

 

Det finns exempel på hur de ser ut på de följande sidorna- 
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 Resultatbudget År 1 År 2   

  Intäkter       

  Försäljning produkter 100     

  Försäljning tjänster 100     

  Andra intäkter 100     

  Summa intäkter 300 0   

          

  Kostnader       

  Inköp av material och varor 100     

  Kostnader för lokaler 100     

  Hyra för lokaler       

  Kostnader för bil och resor       

  Företagsförsäkringar       

  Reklamkostnader       

  Löner för anställda       

  Bokföringskostnader       

  Räntekostnader       

  Avskrivningar       

  Kostnader för Internet       

  Kontorsmaterial       

  Andra kostnader relaterade till försäljning       

  Andra personalkostnader       

  Sociala avgifter       

  Telefon       

  Förmåner       

  Övriga kostnader       

  Summa kostnader 200 0   

          

  Resultat före skatt 100 0   

  Bolagsskatt AB (22%) 22 0   

  Egenavgifter och personliga skatter EF/HB 20     

  Resultat efter skatt 58     
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Balansräkning     
          

          

          

Räkenskapsår     2021 2020 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar     0 kr 0 kr 

Materiella anläggningstillgångar     0 kr 0 kr 

Finansiella anläggningstillgångar     0 kr 0 kr 

Summa anläggningstillgångar     0 kr 0 kr 

          

Omsättningstillgångar         

Varulager     0 kr 0 kr 

Kortfristiga fordringar kundfordringar     0 kr 0 kr 

Kassa och bank     0 kr 0 kr 

Redovisningsmedel     0 kr 0 kr 

Summa omsättningstillgångar     0 kr 0 kr 

          

SUMMA TILLGÅNGAR     0 kr 0 kr 

          

EGET KAPITAL & SKULDER         

Eget kapital     0 kr 0 kr 

Obeskattade reserver     0 kr 0 kr 

Avsättningar     0 kr 0 kr 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 0 kr 0 kr 

Långfristiga skulder     0 kr 0 kr 

Kortfristiga skulder     0 kr 0 kr 

          

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER   0 kr 0 kr 
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Finansiering 

För att skaffa pengar till ditt företag, finns det olika möjligheter: 

 

• Använda egna pengar 

• Investerare, riskkapitalister eller affärsänglar 

• Lån och riskkapital: Företagslån, Innovationslån, Mikrolån, Tillväxtlån 

• Crowdfunding 

• Peer to peer funding 

• Offentligt stöd: Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Arbetsförmedlingen (Starta-

eget-bidrag)  
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Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY 

10 enkla steg till att starta eget företag i Sverige 

1. Hitta en produkt eller tjänst.  

2. Gör en affärsplan. 

3. Välj en bolagsform.  

4. Nätverka.  

5. Se över finansieringen.  

6. Gör en budget.  

7. Skapa en digital profil.  

8. Registrera för moms.  

9. Skydda ditt varumärke.  

10. Börja tjäna pengar.  

 

Kom ihåg att du kan få mer hjälp på:  

www.foretagarna.se 

www.verksamt.se 

www.almi.se 

www.entreprenoren.nu 

www.nyforetagarcentrum.com 

 

 

 

 

 

https://www.deviantart.com/dalidas-art/art/White-horse-656825859
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#hitta-en-produkt-eller-tjanst
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#gor-en-affarsplan
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#valj-en-bolagsform
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#natverka
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#se-over-finansieringen
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#gor-en-budget
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#skapa-en-digital-profil
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#registrera-for-moms
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#skydda-ditt-varumarke
https://entreprenören.nu/starta-eget-foretag/#borja-tjana-pengar
http://www.foretagarna.se/
http://www.verksamt.se/
http://www.almi.se/
http://www.entreprenoren.nu/
http://www.nyforetagarcentrum.com/
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