
AFFÄRSPLAN

Företagsnamn:

Datum:

AFFÄRSIDÉ          
 
Beskrivning av affärsidén och verksamheten. Vilka produkter/tjänster vill ni sälja och
hur sticker de ut från konkurrensen? Hur länge har företaget funnits och hur många
anställda har det? 

VISION
 
Beskriv visionen med företaget. Vad är er plan? Vilket problem vill ni lösa? Vilken är
er målgrupp och marknad? 



MÅL
 
Ange målet med verksamheten. Tänk på att målet ska vara specifikt, mätbart,
realistiskt och tidsbestämt.

KUNDER & MÅLGRUPP
 
Beskriv företagets huvudsakliga målgrupp. Vilka är era kunder? Vart finns de? Hur
ser deras köpvanor ut? Har du redan klara kunder?

MARKNAD
 
Var ska produkten/tjänsten säljas? Hur stor är marknaden? Kommer marknaden att
förändras inom den närmsta framtiden?



KONKURRENTER
 
Vilka är företagets främsta konkurrenter? Vilka är deras styrkor och svagheter? Hur
ser deras marknadsandel ut? Hur är er tjänst/produkt bättre? 

PRODUKT/TJÄNST
 
Vad får er produkt/tjänst att sticka ut? Hur är produkten anpassad efter
kundbehovet? Skyddas idéen av patent eller liknande?



FÖRSÄLJNING, BETALNING & LEVERANS 

Beskriv hur produkten säljs, betalas och levereras till kund. 

MARKNADSFÖRING 

Hur planerar ni att marknadsföra produkten/tjänsten för att nå rätt målgrupp?



PRISSÄTTNING 

Vilken prisnivå ligger ni på? Är den högre eller lägre jämfört med konkurrenterna?
Hur ser marginalerna ut? Hur tar ni betalt för er produkt/tjänst - per styck, per
timme, eller per månad/år?

VIKTIGA RESURSER  

Beskriv vilka resurser och förutsättningar som är viktiga för er verksamhet,
exempelvis webbplats, lager eller affärssystem. 



HÅLLBARHET

Hur jobbar er verksamhet med hållbarhet? Exempel: minimalt pappersarbete,
miljövänlig el, naturmaterial, osv. 

KOMPETENSER INOM TEAMET

Beskriv medlemmarna i teamet. Vilka kompetenser och erfarenheter har ni som kan
driva verksamheten i rätt riktning? Har ni erfarenhet av att driva företag?  



© Entreprenören.nu 

Observera att denna mall enbart är avsedd för att fungera som en vägledande
underlag. Entreprenören.nu ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller
förluster som uppstått i samband med användande av denna mall vid upprättande
av en affärsplan.

Mallen ägs av We Optimize LTD och får ej användas utan tillåtelse. 

ANALYS & REFLEKTION

Beskriv företagets starka och svaga sidor. Hur ser era möjligheter och utmaningar ut
i framtiden? 


