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Att skriva affärsplan – tips om innehåll och formalia 
 
När du gör en affärsplan är det alltid bra att använda bilder som komplement till 
texterna. En affärsplan är ofta omfattande och kan vara relativt lång. De viktigaste 
punkterna som den bör innehålla listas nedan. 
 
Framsida 
På framsidan bör följande finnas med: 
 
• Företagets namn tillsammans med ”affärsplan.” 

 
Innehållsförteckning 
 
• Vad finns på de efterkommande sidorna i affärsplanen? 

 
Affärsidé 
 
• Beskriv er affärsidé? 

 
TIPS! Affärsidén bör ge svar på bland annat följande: 
 

• Vilket behov hos kunderna löser er idé? 
• Vilka är era kunder/målgrupp? 
• Hur löser ni kundens problem? 

 
Exempel: ”Vi ska utveckla en App som hjälper personer att lära sig främmande 
språk.”  
 

Bolagets organisation 
 
• Vilka personer ingår i företaget? 
• Vem har vilket ansvarsområde? Varför? 

 
Exempel: ”Ali är vår säljare då han har ett stort kontaktnät och har jobbat extra med 
telefonförsäljning.” 
 
Om varan eller tjänsten (produkten) 
 

• Beskriv produkten ni ska sälja eller utveckla. 
• Är det något unikt med produkten? Vad är det som är unikt med er 

produkt? 
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• Hur ska ni producera den? Hur lång tid tar produktionen? 
• Var ska ni hålla till med produktionen/ när ni utför tjänsten? 
• Vad kostar det att producera? Är det bättre köpa in eller göra själv? 
• Hur många produkter måste ni sälja för att tjäna pengar?  
• Prissättning 
• Hur har ni kommit fram till det pris ni ska ta av kunden? 
• Har ni olika pris till olika kunder? Om ni har det, är det vid olika tillfällen?  
• Vilka är de olika målgrupperna och varför?  
• Vad händer om ni ändrar priset? Påverkar det er budget? 

 
TIPS! Gör olika utfall i er budget. Visa hur det skulle se ut om allt går som ni hoppas 
på och gärna fler exempel med olika scenarios.  

 
Exempel: ”Vår App ska vara billigare för ungdomar att ladda ner än för vuxna då de 
flesta ungdomar inte har ett jobb. Vi vill att fler ska vilja lära sig nya språk och tror att 
ungdomar tycker det är roligare att lära sig på mobilen än på kurser.” 
 
 

Lathund för affärsplaneskrivande 
Besvara dessa frågor när du skriver din affärsplan: 
 
Affärsidén 
 

1. Beskriv din kommande verksamhet och vision samt vad den ska dra in 
pengar på. 

2. Beskriv företagets mål. Var är du om fem år? 

 
Du som företagare 

 
1. Varför är du rätt person att starta företaget? Vad har du för erfarenhet, 

utbildning, kontakter eller kunskaper som gynnar din affärsidé? 
2. Har du några andra egenskaper eller kunskaper som ger dig 

konkurrensfördelar? 
3. Hur ser ditt kontaktnät ut och hur kan du dra nytta av det i företaget? 
4. Hur är din personliga ekonomi? Hur ska du klara dig under uppstartstiden?  
5. Hur mycket måste du ta ut från företaget netto varje månad för att kunna 

försörja dig det första året? 
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Marknad och kunder 
 

1. Hur stor är din marknad? Kan du ta fram siffror eller på annat sätt uppskatta 
den på ett ungefär? 

2. Beskriv dina typiska kunder. Var finns de? Vilken köpkraft har de?  
3. Varför kommer de att köpa din tjänst eller produkt? 
4. Vad har du för konkurrensfördelar? Varför kommer dina kunder att välja just 

dig och inte en konkurrent? 

 

Marknadsföring 

 

1. Hur ska du nå ut till dina kunder? Om bara en liten del av dem du kontaktar 
kommer att köpa av dig, hur ska du bearbeta tillräckligt många? 

2. Vilka gratismöjligheter finns för att marknadsföra ditt företag? 

 
Ekonomi och prissättning – Starka och svaga sidor – risker 
 

1. Vilka är ditt företags starka sidor? 
2. Vilka är de svaga sidorna? 
3. Vilka möjligheter kan uppstå för ditt företag framöver? 
4. Vilka hot/risker kan uppstå och komma att påverka ditt företag? 

 

Har du kört fast?  
 
Vänd dig till andra. Testa att bolla dina idéer med andra. Det är lätt hänt att man 
tror att man ska lösa allt själv. I ett senare skede måste man Ibland ta hjälp av t.ex. 
rådgivare som kan din marknad eller som kan hjälpa till med finansiering och 
kapitalbehov.   
 
Glöm inte dig själv. Beskriv dig själv och dina erfarenheter i affärsplanen. Lyft fram 
dina styrkor. Som nyföretagare är dina personliga förutsättningar avgörande. Var 
ärlig – men inte blyg. 
 
Sätt kunden i centrum. Kan du se din kund framför dig? Beskriv den och dennes 
egenskaper och ha alltid kunden i fokus. Det blir mycket enklare att nå denne med 
rätt erbjudande. 
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Tänk enkelt. Beskriv din affärsmodell enkelt. Analysera dina kunder och visa varför 
du är unik, eller ditt erbjudande. Försök att hitta en eller ett par meningar som kan 
beskriva vad du ska göra. 
 
Ändra. Var inte rädd att ändra i din affärsplan om det finns behov. Det är alltid svårt 
(näst intill omöjligt) att i förväg veta exakt hur allt kommer bli i verkligheten. Att 
prova, ändra, prova igen och förfina, är en del av att vara entreprenör. 
 


