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Förord 
 
Denna uppsats undersöker hur man kan gå tillväga för att starta ett eget företag.  

Forskningen har gjorts i samband med att webbshopen Garage har startats upp. Utifrån 

teoretiska perspektiv beskrivs steg för steg processen med att starta eget. Dessa teorier 

kombineras med pratiska exempel från starten av webbshopen Garage. Utgångspunkten är att 

undersöka vad som krävs för att förverkliga en affärsidé. Programmet Textil 

Produktutveckling med entreprenör- och affärsinriktning har gett kunskap inom såväl 

textilier och produktutveckling som entreprenörskap. Att kombinera den kunskap som 

delgetts genom utbildningen, med ett praktiskt genomförande av en affärsidé, har gett nya 

insikter om produktutveckling samt entreprenörskap. 
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Abstract 
 

To carry out a business concept in practice, that’s the main content of this essay. 

The purpose is to study the process of starting a small business from the ground. 

From vision to realization. There are many different aspects to take in consideration before 

turning a vision into reality. The bottom line of being an entrepreneur is to have a product or 

provide a service that the consumer is willing to pay for. The next step is to create a business 

model and a budget. Another important part is to find a way to promote the product or service 

in order to find a strong position on the market. These different parts are described carefully in 

this essay.  

 

The different steps of carrying out a business idea are described from a theoretical perspective, 

combined with practical examples from the startup of the web shop Garage.  

 

Garage is a newly opened web shop that offers clothes and accessories for girls. The way they 

started a business from the ground is portrayed here. If a new company or project is to be 

successful or not, is most likely up to the implement of the idea. It takes an idea worth 

believing in, a structured plan for the economy and a vision of a strong trademark. These 

subject areas will be presented in an action plan for Garage. 

 

The result is presented in pictures from the Garage look-book photo shoot, the design of the 

logotype, the business plan and the final version of the web shop. 
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Sammanfattning 
 
Att genomföra en affärsidé i praktiken, det är i korthet vad denna uppsats avhandlar.  

Syftet är att undersöka processen med att starta upp ett mindre företag från grunden. Från 

vision till förverkligande. Det finns många aspekter att ta i beaktande innan man går från idé 

fas till verklighet. Kärnan i entreprenörskapet måste vara en produkt eller tjänst som 

konsumenten är villig att betala för. Därefter bör en affärsmodell och budget tas fram. Sist men 

inte minst krävs en plan för hur man ska marknadsföra sig, som nytt företag, för att hitta en 

stark position på den befintliga marknaden. Dessa olika delar beskrivs ingående i denna 

uppsats.  

 

Här återges hur de olika momenten kan se ut i teorin kombinerat med praktiska exempel från 

uppstarten av webbshopen Garage. På så sätt kan teoretiska perspektiv ställas mot exempel från 

ett praktiskt utförande. 

 

Den egna forskningen har besått i att starta upp webbshopen Garage från grunden, som säljer 

kläder och accessoarer för tjejer. Om ett nytt företag eller projekt blir framgångsrikt eller ej, 

beror sannolikt mycket på genomförandet, av idén. Det fordras en stark tro på affärsidén, en 

ekonomisk plan som stödjer genomförandet samt en vision om hur man ska profilera sig. Dessa 

delar kommer att redovisas i form av en handlingsplan för Garage. 
 

 

Det slutliga resultatet presenteras i form av bilder från Garage look book fotografering, 

logotypen som tagits fram, en affärsplan samt den färdigställda webbshopen. 
 
 

Nyckelord: entreprenörskap, affärsidé, starta eget företag, produktutveckling 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats handlar om att genomföra en affärsidé i praktiken. Om ett nytt företag eller 

projekt ska bli framgångsrikt eller ej, beror sannolikt mycket på genomförandet av idén. 

Intressant blir att undersöka om det finns några handfasta regler att förhålla sig till för att 

lyckas som entreprenör. 
 

 

Har man en idé, men saknar tidigare erfarenheter inom företagande, kan det vara svårt att veta 

hur man ska gå till väga för att genomföra sina planer. Det går inte gardera sig mot alla 

eventuella hinder på vägen, men att hålla sig till en strukturerad plan kan underlätta avsevärt. 
 

 

Det krävs grundläggande förarbete för att lansera ett projekt eller starta ett nytt företag. Det 

fordras en stark idé, en ekonomisk plan som stödjer genomförandet samt en vision om hur man 

ska profilera sig. Dessa delar kommer på olika sätt att beröras i denna uppsats. För att öka 

relevansen inom ämnet, hämtas praktiska och handfasta exempel från det pågående projektet 

Garage webbshop, som ska sälja kläder och accessoarer för tjejer. Företaget startar upp helt 

från grunden och kan jämföras med många andra liknande projekt. Därmed blir det relevant att 

använda Garage som praktiskt exempelgenomgående i rapporten. Oavsett vilken typ av företag 

som ska startas upp finns det en rad gemensamma milstolpar och mål att arbeta mot.  
 

 

En av svårigheterna med att starta upp ett projekt från grunden, är att utfallet till en början är 

osäkert. Det går inte att förutspå vilket mottagande och respons som kommer att ges. Det är 

ett risktagande. Däremot går det att förbättra förutsättningarna genom att styra förarbetet 

noggrant mot de mål man har och vara trogen sin ursprungliga affärsidé. Fallet Garage är 

förhoppningsvis lätt att relatera till då företaget fötts genom en stark vision men med ett litet 

startkapital. Man har börjat från noll och viljan har varit motorn. Successivt har man jobbat 

sig igenom olika delmål. Processen med att förvekliga en idé kommer att vara central för 

uppsatsen. 
 

 

Uppsatsen belyser erfarenheter ur det specifika fallet Garage webbshop, men handlingsplanen 

som beskrivs för att starta eget kan appliceras på vilken affärsidé som helst. Då de 

grundläggande stegen för att starta eget är de samma oavsett vilken affärsidé entreprenören vill 

förverkliga. 



 

 

 

 

1. 1 Problembakgrund 
 
Antalet företag ökar i Sverige, år 2013 uppmättes siffran till ca 1 miljon. Denna tillväxt av 

egenföretagare är en viktig drivkraft i vår ekonomi. Samtidigt steg antalet företagskonkurser 

under 2013 jämfört med föregående år (ekonomifakta, 2014). Att registrera ett nytt företag är 

lätt. Men det är inte lika lätt att på förhand skapa sig en bild av, vilket omfattande arbete som 

krävs, för att starta ett eget företag från grunden. Pratiska tips och exempel från verkligheten 

kan vara svåra att finna. 

 

Den snabbast växande gruppen entreprenörer är unga, drivna människor (Eriksson, 2012). 

Saknar man lång arbetslivserfarenhet kan frågorna när man är i startgroparna av att starta eget, 

vara många. Vilken förkunskap behöver jag ha? Har jag tillräckligt med resurser för att strata 

eget? Vilka hinder kan man stöta på? Handböcker och mallar ger inte alltid svar på frågor som 

dessa. 

 

Det finns en del grundläggande steg som alla entreprenörer måste jobba sig igenom för att 

kunna starta upp en verksamhet. Dessa steg ser i stort sett likadana ut oavsett vilken typ av 

verksamhet som ska bedrivas. Det är viktigt att ha tänkt igenom sin affärsidé noggrant innan 

man tar steget att förverkliga den. För fallgroparna är många. Så vad är det som gör att vissa 

affärsidéer blir framgångsrika och andra inte? En entreprenör kan beskrivas som den som 

uträttar något (Eriksson, 2012). Mycket ligger alltså i det praktiska genomförandet. 

 

Garage webbshop är ett exempel på ett företag startat av mig som ung entreprenör med viljan att 

driva eget företag. Idén om en webbshop, med unika plagg och accessoarer för tjejer var stark 

men kunskap om eget företagande saknades. Produkterna på webbshopen handplockades på 

resor i olika delar av världen och inköpen gjordes i säsong för att öka träffsäkerheten.  
 

I Garage fall var det inte själva inköpen i sig som varit mest tidskrävande utan allt jobb runt 

omkring. Dessa arbetsmoment var inte medkalkylerade när man startade upp. Om man redan 

från början hade kunnat kartlägga alla steg i processen på ett enkelt sätt, hade arbetsprocessen 

flutit på smidigare och många kostsamma förseningar hade kunnat undvikas. Det blir värdefullt 

att undersöka arbetsgången då det är ekonomiskt påfrestande för företaget när projekt drar ut 

över tidsramen eller när man inte lyckas kommunicera det som var tänkt från början. En utförlig 

planering över de olika momenten från idé till företagets start, kan leda till en besparing av 

resurser så som tid och pengar för den som vill starta eget. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. 2 Problemdiskussion 
 

Hur lyckas man överföra en idé till verklighet?  Vill du starta eget inom konfektionsbranschen 

råder det hård konkurrens på marknaden. För att kunna driva igenom en affärsidé på ett 

framgångsrikt sätt behöver man skapa en förståelse för vad det faktiskt innebär att vara 

entreprenör. En idé och ett startkapital räcker inte för att få snurr på en verksamhet. Så vad 

krävs egentligen för att översätta en affärsidé till verklighet? Det finns ingen färdig formel. 

Men det är viktigt att skapa sig en så tydlig bild som möjligt vad som krävs för att kunna driva 

igenom en idé. 

 

Som blivande entreprenör krävs det kunskap om hur man skapar en affärsmodell som är 

realistisk och genomförbar. Handböcker om hur man går till väga i teorin finns det gott om 

men det saknas information om hur man rent praktiskt ska göra för att kunna realisera en idé. 

Det finns en problematik i detta. Det blir lätt ett stort glapp mellan hur något funkar teoretiskt 

och vad som faktiskt rent handfast krävs för att ta steget och bli entreprenör. En teori kan inte 

måla upp hela bilden av vad som faktiskt krävs för att göra verklighet av en affärsidé. Det kan 

även vara svårt att förhålla sig objektiv till sin affärsidé. Därmed finns det en risk att man 

underskattar hur viktigt det är med en rödtråd och en tydlighet i allt man gör och 

kommunicerar. Det som är självklart för dig kanske inte är lika självklart för slutkonsumenten.  
 
 
 

1. 3 Syfte 
 
Att starta ett företag utan något större startkapital, innebär många nya utmaningar. Från de 

första idéerna till en färdig produkt, är en lång väg att gå, vilket innefattar varierande 

arbetsmoment. Syftet är att undersöka den praktiska processen med att starta upp ett mindre 

företag från grunden. Från idé till förverkligande.  
 

 

Många handböcker beskriver hur du på ett teoretiskt plan tar fram en affärsmodell och 

marknadsplan. Men det är svårt att läsa sig till vad detta faktiskt kommer att innebära för 

dig som blivande egenföretagare. Det kan vara svårt att uppskatta vilka resurser man 

behöver samt hur omfattande de olika momenten kommer att vara. Syftet med denna 

forskning är att skildra det praktiska jobb som krävs, samt de vitt skilda arbetsmoment som 

måste klaras av. På så sätt kan slutsatser dras om vad man bör tänka på innan ett företag 

startas upp, och vilka svårigheter man kan stöta på. 

 

Problemfrågan undersöks för att skapa en verklighetsförankrad helhetsbild av vad som 

krävs för att förverkliga en idé. Olika teorier i att starta eget kombineras med egen 

forskning om hur det går till i verkligheten, genom att jag startar upp Garage webbshop.  

 

. 



 

 

 

 

1.4 Problemfråga 
 
Med utgångspunkt från problemdiskussion fastställdes den bärande problemfrågan: 

Hur går det till för att i praktiken förverkliga en affärsidé? 
 
 
Delfrågor: 
Vad är viktigast att tänka igenom innan man formulerar sin affärsidé?  

Vilka delar bör ingå i en affärsmodell om man vill starta eget inom konfektionsbranschen? 

Hur skapar man en varumärkesprofil för sitt blivande modeföretag? 

 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Denna uppsats avgränsar sig till att undersöka hur det allra första skedet i att starta upp ett 

företag kan se ut. Studien handlar enbart om hur man går från en idé till att ta steget att 

förverkliga den. Rapporten undersöker inte utfallet av en ny affärsidé, ambitionen är heller inte 

att analysera ett nytt företags resultat. Fokus ligger enbart på vägen från idé och vision till 

verkställande. Det finns en mängd moment med att starta eget som skulle kunna undersökas. 

Denna studie begränsar sig till att ta reda på hur man utvecklar en affärsmodell, baserat på sin 

affärsidé samt att belysa eventuella hinder man kan stöta på. Hur man ansöker om startkapital 

och finansierar kostsamma utgifter såsom personal, material och lokal kommer inte att 

undersökas. 
 

 

Intresset ligger inte i att skildra hur ett kapitalstarkt företag expanderar eller hur man 

utvecklar koncept inom befintliga konfektionsföretag. Garage är ett resultat av olika idéer 

som stötts och blötts under flera års tid. Man startar med tomma fickor men kompromissar 

aldrig med den ursprungliga idén. På så sätt startar många små företag och idéer utvecklas. 

Sällan kan man läsa om arbetsprocessen från första början, vilket uteslutande är vad denna 

rapport kommer att ta upp.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.6 Disposition av rapport 
 
Kapitel 1 Inledning 

Ger en första övergripande bild av ämnet. Vidare beskrivs syfte, problemformulering samt 

avgränsningar. 

 
Kapitel 2 Metod 

Här beskrivs den information som sökts och samlas in för uppsatsen. Ett kritiskt 

ställningstagande till källor används. Läsaren får en inblick i de tillvägagångssätt som valts 

för att angripa problemet. En metoddiskussion med motivering av valda metoder avslutar 

detta kapitel. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Här redovisas tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Teorierna som redovisas är 

kopplade till undersökningen i uppsatsen.   
 

 

Kapitel 4 Empirisk forskning  

Empirin presenteras i form av egen forskning om hur det gått till att starta företaget Garage, 

från idé till att bli ett fysiskt företag. Kapitlet redogör för hur affärsidé, budgetunderlag, 

grafisk profil samt inköpsplanering gjorts.  
 
 

Kapitel 5 Resultat 

Här redovisas resultatet av forskningen utifrån problemfrågan. 
 
 

Kapitel 6 Diskussion  

Här analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen 

 

Kapitel 7 Slutsats 

Här delges de slutsatser som kan dras från undersökningen. Förslag till fortsatt forskning ges 

även.



 

 

 

 

2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för val av metod och ansats samt en motivering till dessa. En 

metoddiskussion över vald metod samt alternativa metoder förs även här.  

 

 

2.1 Val av metod 

 

Utgångspunkten i denna uppsats har varit att samla in faktabaserade teorier om att starta eget 

företag. Fakta är insamlad från litteratur som på olika sätt beskriver hur du går till väga för att 

förverkliga en affärsidé.  Denna typ av information betecknas som sekundärkällor (Mdh, 2010) 

Kursböcker och handböcker är främst de sekundärkällor som genomgående använts. I några fall 

har även fakta hämtats från webbplatser med information som bedömts ha hög relevans för det 

valda ämnet.  

 

Den mest omfattande delen har bestått i att starta upp ett faktiskt företag under skrivandets 

gång.  Detta har gett ett djup till ämnet och gjort att forskningsfrågan tydligt kunnat undersökas.  

Företaget är en webbshop som ska sälja tjejkläder och accessoarer. Denna metod har syftat till 

att undersöka problemfrågan i praktiken. Forskningen som gjorts är därmed empirisk. Empiri är 

vetenskapliga studier av verkligheten. Denna metod baserar sig på verkliga erfarenheter. Här 

ställs ett fenomen eller en händelse mot en teori för att kunna analyseras (Jacobsen 2002).  

Anledningen till detta val, är att det redan finns en mäng handböcker om att starta eget men få 

undersöker hur det verkligen går till i praktiken. Empirin bidrar i detta fall med denna 

dimension i form av en redogörelse för hur det faktiskt kan gå till att starta eget, då den 

beskriver en verklig händelse.  På så sätt skapas en egen vinkel och det kreativa elementet kan 

belysas.  

 

Första steget till att skriva denna uppsats har alltså varit att samla in sekundärdata om eget 

företagande, för att ha en teoretisk grund att stå på. Därefter har ett verkligt företag startats upp, 

dessa erfarenheter har gjort det möjligt att undersöka hur man steg för steg går till väga rent 

praktiskt. Detta innebär att den största delen av uppsatsen bygger på empiri i form av en 

undersökning. Det har även kombinerats med tidigare kunskap som utbildningen TPU gett. 

Kunskap och fakta som hämtats från programmet är främst den som rör varumärkesbyggande, 

företagsekonomi, grafisk profilering samt konfektionsteknik. 

 

 

2.2. Val av ansats               

 

Det valda ämnet har studerats genom en fallstudie. Denna typ av studie passar väl då det 

innebär att en djupare förståelse skapas, genom att tränga under ytan på problemet (Christensen 

2010). Som tidigare nämnts finns det information om hur man rent teoretiskt kan starta eget 

men denna uppsats syftar till att mer djupgående studera det praktiska utfallet av 

problemfrågan. En fallstudie är av den karaktären att den fokuserar på process snarare än utfall, 

på att upptäcka snarare än att bevisa (Sharan B, 1993). Denna uppsats kommer att undersöka 

just processen av att starta eget företag genom självupplevda erfarenheter. 

 

Eftersom studien är av empirisk karaktär har kvalitativ data samlats in. Anledningen till detta är 

att forskningsfrågan inte kan studeras genom mätbar data såsom statistik. Den kvalitativa 

metoden är grundläggande inom hermeneutik och handlar om att skapa en djupare förståelse för 

ett problem vilket är syftet med den valda forskningsfrågan. När kvalitativ data samlas in måste  

hänsyn tas till den inre validiteten (Christensen, 2010) 

 



 

 

 

 

2.3 Metoddiskussion 

 

För att kunna skapa en teoretisk referensram har litteratur och webbplatser använts. När man 

använder sig av denna form av sekundärdata är det viktigt att ha ett källkritiskt synsätt. Det har 

varit av yttersta vikt att bara använda kurslitteratur och handböcker som på ett objektivt sätt 

behandlat ämnet. På samma sätt har webbplatser med objektiv information använts där 

avsändaren bedömts vara pålitlig. Eftersom att ett källkritiskt synsätt tillämpats ökar 

reliabiliteten i uppsatsen. Reliabiliteten beskriver just hur tillförlitlig en undersökning eller 

studie är (Christensen, 2010). Nackdelen med att använda sig av sekundärkällor, kan vara att 

man som utredare väljer att använda sig av fakta som är lättillgänglig, snarare än den som är av 

hög kvalité. Det kan också vara så att fakta inte visar sig vara så passande för ämnet som man 

först trott. För att undvika detta är litteratur vald från ett stadsbibliotek där en speciell sektion 

för böcker om eget företagande finns. Litteraturen bedömdes ha hög relevans för det valda 

ämnet. 

 

Denna studie har i stor utsträckning gått ut på att undersöka forskningsfrågan genom att själv 

starta upp ett företag. Undersökningen ligger här i den självupplevda processen. Det kan öka 

validiteten då man själv kan säkerställa att man undersöker just det man syftat till att undersöka 

och inget annat. Det är även viktigt att den finns en teoretisk plattform, där undersökaren inte 

dragit några förhastade slutsatser för att uppnå extern validitet (Christensen, 2010). På samma 

gång kan det vara svårt att förhålla sig neutral till sin egen affärsidé samt sina självupplevda 

erfarenheter. På så sätt återspeglas inga personliga åsikter av forskningen utan enbart hur 

processen rent praktiskt sett ut. En handlingsplan för att starta upp mitt företag Garage har 

sammanställts, men uppsatsen är skriven på ett sådant sätt att processen går att applicera på en 

annan affärsidé.  

 

Kvantitativ datainsamling har helt uteslutits som en metod i denna studie. Denna typ av data 

insamling bedöms inte som relevant för forskningen på grund av att problemfrågan inte kan 

besvaras i siffror och mätbara resultat. Det finns ingen färdig formel för hur man ska gå 

tillväga för förverkliga en affärsidé.



 

 

 

 

3. Teoretisk referensram 

 
3.1 Formulera en affärsidé 

 

Utgångspunkten i att starta eget är givetvis att ha en affärsidé. Det räcker inte med att bära på en 

vision, man måste kunna översätta sin idé i enkla ord. Enligt P. Eriksson som skrivit boken ”Ta 

steget till eget” (Eriksson, 2012) kan man göra detta genom att reflektera över sin idé i fem 

olika steg. Första steget är att fundera över vad man ska sälja, det vill säga vilken typ av tjänst 

eller produkt man vill erbjuda kunden. Det brukar oftast vara det lättaste steget att få ner på 

papper, då det man vill sälja är kärnan i själva affärsidén. Nästa steg är enligt P. Eriksson att 

formulera vem som ska köpa det man säljer. Det kan vara till hjälp att beskriva kunden så 

tydligt som möjligt. Är det privatpersoner eller företag? Vart befinner sig kunden? Är det en 

speciell åldersgrupp? Det tredje steget är att fundera över hur man ska sälja, exempelvis via 

webbshop. Här kan det vara bra att fundera på om den tilltänka försäljningskanalen är optimal 

för att nå sin målgrupp. Vidare behöver man formulera var man ska sälja och sist men inte 

minst varför kunden ska handla av just dig (Eriksson, 2012). För att kunna veta vad som gör just 

din tjänst unik måste man skaffa sig kunskap om den marknad man ska ge sig in på. 

 

Niklas Hill har en masterexamen i globala studier. Han är VD för företaget Trinambai 

Consulting som jobbar för att få organisationer att växa. Han har även skrivit boken 

”Kunskapsföretagaren, starta och utveckla en kreativ verksamhet”. Till skillnad från P. Eriksson 

fokuserar han mer på själva paketeringen av idén. Han menar att man inte kan leva på goda 

idéer. Det finns många företag som har utvecklat sin idé utifrån något som redan fanns. Endast 

ett fåtal företag lyckas bygga sin verksamhet på en enda snilleblixt. N. Hill lyfter fram vikten av 

att undersöka andra branscher för att se hur dem gör. På så sätt kan man finna kunskap som man 

kan plocka upp och använda för sin egen idé (Hill, 2013) Vidare trycker han på vikten av att 

bolla sin affärsidé med andra. Inte för bekräftelse utan för att få kritiska synpunkter. Detta är 

nödvändigt för att kunna besluta sig för om idén är värd att satsa på. N. Hill skriver om tre 

punkter du måste fundera igenom innan du formulerar din affärsidé. Finns det ett behov? Kan 

jag skapa en efterfrågan? Vad finns det för konkurrenter/potentiella samarbetspartners?          

(Hill 2013). Värt att understryka är att det alltså inte behöver handla om att produkten/tjänsten 

måste tillgodose ett befintligt behov hos konsumenten, men det måste finnas potential till att 

skapa ett behov för den tilltänka målgruppen. 

 

En tredje teori om affärsidéer och dess syfte återfinns i boken ”Starta eget, praktisk 

handledning”. Här belyser T. Holopainen skillnaden mellan idé och affärsidé. Innan man 

bestämmer sig för att göra sin idé till en affärsidé bör man tänka igenom följande aspekter. 

Vilka förutsättningar för framgång har min idé? Vad kan göra mig ännu bättre än mina 

konkurrenter? (Holopainen, 2013).  För att kunna besvara dessa frågor blir det även i denna 

teori viktigt att göra en grundläggande marknadsanalys. Vidare angriper man begreppet 

affärsidé genom att bryta ner den i tre olika delar. Marknaden, Produkter och tjänster och 

slutligen Sättet att verka.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marknaden består i kunder, markandssegment samt problem/behov. Gemensamt med 

ovanstående teorier beskriver man först och främst att det måste finnas ett behov av varan eller 

tjänsten. Nya behov uppstår kontinuerligt men det kan ta tid att förändra konsumtionsvanorna. 

Samtidigt kan ett och samma behov tillfredsställas genom olika typer av varor eller tjänster. 

Därmed är det inte bara företag med samma kunderbjudande som ska betraktas som 

konkurrenter utan snarare de som tillgodoser samma behov (Holopainen, 2013) I denna teori är 

alltså kundens behov centralt, det är utgångspunkten för produkten och varan man ska sälja. En 

fördel med detta sätt att tänka, är att man automatiskt tvingas att fundera på om det finns någon 

faktiskt efterfrågan, av det man ska sälja, redan innan man utvecklat affärsidén.   

 

Gällande produkten delar man in den i olika grupper beroende på om det är en service, tjänst, 

standardprodukt eller en specialprodukt. Här betonar man vikten av att fundera över vilken 

grupp produkten man vill sälja tillhör. Anledningen till detta är för att man sedan ska reflektera 

över varför kunden kommer att välja ens produkt. Är det på grund av pris, kvalitet tillgång eller 

produktens särdrag eller den service som är tänkt att erbjudas? (Holopainen, 2013) 

Denna teori knyter alltså an till kundens beteende och syftar till att skapa en förståelse för hur 

kunden tänker när den konsumerar.  

 

Sista punkten handlar om sättet att handla. Man menar att det blivande företagets framgång 

påverkas av de resurser man har. Företaget bör ha både kompetens samt materiella och 

ekonomiska resurser för att producera varor eller tjänster. Man måste ställa sig frågan vilka 

resurser man själv har och vilka som måste skaffas utifrån. (Holopainen, 2013) 

 

Gemensamt för de tre olika teorierna är att produkten eller tjänsten som ska säljas är central när 

man ska formulera sin affärsidé. Medan P. Eriksson enbart beskriver vikten av att formulera vad 

man ska sälja lyfter de andra två teorierna fram vikten av kundbehovet som ska tillfredställas. 

Det är just kundbehovet som till stor del kommer att avgöra vilka förutsättningar din affärsidé 

har för att bli framgångsrik. Man kan inte starta ett företag som enbart bygger på passion. Man 

måste möta kunden och finna något som denna faktiskt är villig att betala för. 

 

En genomtänkt affärsidé kräver att man vet vilken kund man riktar sig till. Alla tre teorierna 

lyfter fram kundbehovet. Medan P. Eriksson talar om vad som ska göra kunden intresserad av 

din produkt på en befintlig marknad tar även N. Hill upp det faktum att man kan skapa ett nytt 

kundbehov som inte redan existerar med sin produkt.  

 

Produkt/tjänst, marknad och kund kan alltså sammanfattas som de tre centrala beståndsdelarna i 

att formulera sin affärsidé. Detta ska göras på ett sådant sätt att kundbehovet alltid är 

utgångspunkten. Enbart den sista teorin tar upp resurser som en aspekt att beakta. Har man de 

tillgångar som krävs för att kunna förverkliga sin idé? Resurser kan både vara i form av 

ekonomiska tillgångar samt kunskap. Utan tillräckliga resurser blir själva förverkligandet av 

idén mycket svårt. Det kostar inget att ha idéer, men när du ska förverkliga dessa i praktiken 

krävs det att du har rätt förutsättningar att kunna göra detta. Det är lätt att underskatta hur 

omfattande resurser som faktiskt krävs när man är i det tidiga skedet att formulera sin affärsidé. 

Därför är det viktigt att fundera på detta i ett tidigt skede.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nedan följer en lista som beskriver de optimala förutsättningarna, för någon som vill starta 

eget. Givetvis är det ingen kravlista, men den kan ge en indikation på vad eget företagande 

innebär och vad som krävs. Vilket är viktigt att ta med i beräkning innan man genomför sin 

idé, för att skapa en så realistisk bild som möjligt av vad eget företagande faktiskt innebär. 
 

 

1. En bra idé 

2. En dröm om att göra något eget. 

3. Tid och kraft att genomföra saker. 

4. Att vara anställd ses som långsamt och tråkigt. 

5. Du är fylld av energi. 

6. Du orkar hård press och ta egna beslut. 

7. En stödjande omgivning finns. 

8. Ett intresse av marknadsföring och försäljning. 

9. Intresse av att sätta sig in i nya saker såsom, administration. 

10. En vilja att äta, sova och leva med en affärsidé i minst ett år innan utdelning för jobb ges. 

(Stensson, 2004) 

3.2 Ta fram en affärsmodell 

 

Inget företag bör skapas utan att du först tar fram en affärsmodell. Denna modell kan se ut på 

olika sätt men syftet är att den teoretiskt ska beskriva hur ett företag är tänkt att fungera.  

Affärsmodellen ska beskriva hur olika företag skapar och fångar värden som är viktiga för 

företaget. Då värden kan se ut på många olika sätt råder det olika meningar om hur modellen 

ska se ut. Enligt Alexander Osterwalder som är författare till boken ”Business model 

generation” kan man angripa en affärsmodell i tre olika steg. Kartlägg din nuvarande 

affärsmodell, utmana modellen för att komma ännu närmre vad kunderna vill ha. Sista steget är 

att agera, gör de förbättringar du ser att du kan göra för att bli mer lönsam. (Osterwalder, 2013) 

 

Affärsidén utgör själva kärnan i modellen. Affärsmodellen är ett mer detaljerat underlag. Den 

innehåller vanligtvis en intäktsmodell i form av olika budgetar, en produktionsmodell som 

beskriver hur produkten ska produceras eller hur tjänsten ska tas fram. Samt en leveransmodell 

som beskriver hur det man säljer ska nå kunden. Den bör även innehålla någon form av 

marknadsplan som beskriver hur man ska positionera sig på marknaden samt hur man vill 

profilera varumärket. Detta kan sedan brytas ner på olika sätt. Det viktigaste är att den fångar 

upp de grundläggande beståndsdelarna i företaget (Finch, 2012) 

 

 

3.2.1 Resurser 

 

En del i affärsmodellen är att se över kostnadsstrukturen. Att förverkliga en affärsidé kostar 

pengar, därmed behöver man skapa en bild av vilka resurser som kommer att krävas. I boken 

Starta & driva eget företag, faktaboken (Stensson, 2004) skriver man om vikten av att i ett 

startskede göra en investeringsbudget. Den görs för att ta reda på vilket startkapital som behövs. 

Denna ligger även till grund för den budget som senare görs för företagets totala kapital behov 

(Stensson, 2004). För att veta hur mycket pengar man har i kassan att röra sig med behöver man 

göra en likviditetsbudget. Denna budget innehåller betalningsströmmarna man har i företaget, 

det vill säga in och utbetalningar.  



 

 

 

 

P. Eriksson skriver om vikten av tre olika budgetar för att starta eget företag. Resultatbudget för 

att gör en uppskattad bedömning av företagets kostnader och intäkter under en viss period. En 

Likviditetsbudget för att få koll på flödet samt en startbudget för att veta vilka kostnader man 

har för att strata upp företaget (Eriksson, 2012)  

 

Båda teorierna stödjer tre olika sorters budgetar när man ska starta sitt företag. Gör man dessa 

kalkyler har man skapat sig en tydlig bild av utgångsläget. Däremot kan det vara svårt att 

bedöma om resultatbudgeten är realistisk då man i ett startskede kan ha svårt att uppskatta 

framtida intäkter. Det är lätt att ta höjd och överskatta de intäkter man faktiskt kommer att den 

första perioden. Här kan det vara bra att räkna lågt då man måste tänka på att det tar tid att slå 

sig in på marknaden, bearbeta kunden och sälja in produkten.  

 

 

3.2.2 Kunderbjudande och marknadsanalys 

 

Som tidigare berörts i kapitlet om affärsidé är det viktigt att formulera vilket kunderbjudande 

ens företag ska ha. I affärsmodellen kan man utveckla beskrivningen av denna.  

 

N. Hill hävdar att det inte räcker med att utveckla en produkt eller tjänst som man tror på. 

Kunderbjudandet är bara starkt om man lyckas utveckla något som kunden är villig att betala 

för. Därmed blir en marknadsanalys nödvändig. I denna analys bör man fundera på tre frågor. 

Finns det ett behov av det man utvecklar? Det spelar ingen roll hur lönsam en produkt är om det 

inte finns ett behov. Nästa steg är att funder på om man kan skapa en efterfrågan, här särskiljer 

man begreppen behov och efterfrågan. Även om det finns ett behov så betyder det inte att 

kunden är villig att betala för produkten. Att undersöka efterfrågan kan vara svårare om man 

utvecklar något nytt men då får man undersöka om det finns något liknande på marknaden. Den 

tredje delen är att analysera konkurrenter och potentiella samarbetspartners (Hill, 2013) 

En konkurrent behöver nödvändigtvis inte vara ett hot, man kan istället dra fördel av att lära av 

sina konkurrenter och utnyttja varandra genom att samarbeta.  

 

P. Eriksson beskriver också en teori om hur man kan göra en marknadsanalys i tre olika steg. 

Först måste man fundera på hur kundgruppen ser ut. ”Jag säljer till alla. Alla som vill köpa är 

mina kunder” räcker inte, då detta blir för diffust och inte särskilt realistiskt. Man kan inte nå 

alla med samma typ av marknadsföring. Det kan vara till hjälp att definiera målgruppen genom 

dess värderingar, ålder och vart de bor. Nästa steg är att förtydliga vad det är man ska sälja och 

till sist att kartlägga sina konkurrenter (Eriksson, 2012) 

 

I likhet med ovanstående två teorier om marknadsanalys, beskriver S. Stensson en liknande 

teori i boken ”Starta och driva eget”. Man beskriver viken av att känna sin kund och kartlägga 

marknaden. Till skillnad från andra diskuterade teorier lägger man vikt vid att undersöka vad 

som händer på marknaden just nu och hur den kan komma att utvecklas. Marknaden förändras 

ständigt och det gäller att vara nyfiken fånga upp nya tendenser. Man ställer sig frågan om den 

marknad man tänkt verka på kan påverkas av politiska beslut så som nya lagar. 

Internationalisering kan också innebära förändrade förutsättningar för ett företag, det kan vara 

bra att fundera över om det skulle påverka ditt framtida företag. En förändring i konjunkturen 

kan också påverka marknaden du tänker vara verksam på (Stensson, 2004)  

 

 



 

 

 

 

De grundläggande delarna av en marknadsanalys är gemensamma för samtliga tre teorier. Men 

enbart den sista betonar vikten av att fundera över om affärsidén har rätt timing. Detta är en 

mycket viktig del då kunden måste vara mottaglig för det du ska sälja här och nu. Vissa gånger 

är man för tidig och marknaden är inte redo för det du erbjuder. Det motsatta kan även ske om 

marknaden är överexploaterad och kunden vill ha nästa nya grej. Rätt timing för en företagsstart 

kan alltså vara avgörande. N. Hill lyfter tydligast fram hur viktigt det är att undersöka 

kundbehovet i en marknadsanalys. Detta är en del som kan vara svårt att hålla sig objektiv till. 

Det är lätt att man fäster sig vid sin egen tilltänka produkt eller tjänst, och har svårt att 

distansera sig ifrån den. Men det är nödvändigt att göra detta för att undersöka om det faktiskt 

finns en målgrupp som är villig att betala för det man erbjuder.   

 

 

3.2.3 Varumärkesprofilering 

 

När marknadsanalysen är gjord har man skapat sig en tydlig bild av hur ens eget företag ska 

verka mot kundgruppen på marknaden. Det blir i detta skede dags att fundera över 

varumärkesbyggande och profilering. Det är lättare att hålla en röd tråd i varumärkesbyggandet 

när du har en grundlig marknadsanalys i ryggen.  

 

I boken ”Kunskapsföretagaren, starta och utveckla en kreativ verksamhet” beskrivs hur man kan 

bygga varumärket för att skapa trovärdighet för företaget. En lättnavigerad och snygg hemsida, 

sökmotors optimering samt logotyp och grafisk formgivning lyfts fram som de viktigaste 

delarna. Man belyser även vikten av ordspråket ”fake it until you make it”. Vilket innebär att 

man ska ge sken av att företaget är på framfart. Detta är ett sätt att få igång verksamheten på 

(Hill, 2013). P. Erikssons teori går ut på att skapa sig ett eget varumärke för en effektiv 

varumärkes profilering. Man menar att man ska skapa en plattform för sin egen kunskap och 

kompetens. Det gäller att hitta sin publik som kan dra nytta eller intresse för det man gör och på 

så sätt skapa PR för sitt varumärke (Eriksson, 2013) Detta kräver dock att man själv vill stå som 

offentlig avsändare bakom sitt företag. Oavsett vilken strategi man väljer för 

varumärkesprofilering är det första synintrycket av företaget mycket viktigt. I likhet med de 

andra två teorierna tas det även upp i ”Starta och driva eget, handboken” hur viktigt det första 

synintrycket är. Man måste tänka på att hålla en enhetlig grafisk profil.  

 

Man menar att profilering innebär att man medvetet strävar efter att uppfattas på ett visst sätt 

hos kunderna. Det material man som egen företagare tar fram för att marknadsföra sig måste 

andas kvalitet och vara konsekvent genomfört. Syftet är att göra det lättare för kunden att 

uppmärksamma det du har att erbjuda och man ska övertygas om företagets budskap (Stensson, 

2004) 

 

Att vara konsekvent och tydlig är alltså grunden till att framgångsrikt bygga sitt varumärke. 

Utöver detta kan man som nytt företag även dra nytta av att särskilja sig i sin profilering för att 

sticka ut. Ett effektivt sätt att bearbeta kunden och stärka sitt varumärke på idag är genom 

sociala medier. Det behöver inte vara särskilt kostsamt och det är ett snabbt sätt för att nå ut. En 

stor del av ett nystartat företags arbete med marknadsföring handlar om att sätta sig in i hur 

olika marknadsföringskanaler fungerar och hur de bör användas (Weinberg & Pehlivan, 2011) 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Empirisk undersökning 

 

Vad skiljer en entreprenör från en människa som sitter på en idé? Svaret är förmågan att 

förverkliga idén. Det är många gånger bättre med en halvbra idé, om man har en inre drivkraft, 

än en genialisk idé hos någon som saknar viljestyrka nog att genomföra den. (Ekberg, 2009). 

 

Det första stadiet till eget företagande är idéfasen, den ligger till grund för alla kommande 

händelser. Än så länge är man ovetande om de hinder som komma ska. Det enda som går att 

förhålla sig till är sin idé, som man måste tro på i alla lägen. Något som är värt att fundera på i 

detta tidiga skede är varför man vill förverkliga denna idé. Är det för att tjäna massa pengar? 

För att förverkliga sig själv? Eller kanske helt enkelt för att man har en idé man tror på väldigt 

starkt? Anledningen till att det kan vara bra att fundera på detta, är att det inte räcker med att 

ägna sig åt sin passion, om det inte finns pengar att tjäna i affärsidén.  
 

 

Många idéer förblir just idéer och inget annat. Det är förmodligen för att de flesta är för 

förnuftiga för att ta steget fullt ut och förverkliga sin vision. Funderar man länge kan man 

säkerligen finna brister hos sin idé som lätt leder till tvivel. Men har man bestämt sig för att 

genomföra sin idé, så bör man aldrig kompromissa eller ge upp trots motgångar. 

 

För Garage blev den slutgiltiga idén ett resultat efter en tids bollande av olika tankar. 

Att ägna sig åt att sälja tjejkläder har stått klart från början. Att dra nytta av andras kunskap när 

du ska starta eget kan vara ett bra sätt att bredda kompetensen på inom det blivande företaget. I 

mitt fall kunde Garage webbshop dra nytta av att erfarenhet av inköp och konfektion finns inom 

familjen, så även ett genuint intresse. Därför var det en naturlig väg att gå. Det som var mindre 

säkert var hur detta skulle ta form. Idéer kastades ut och bollades, vissa höll sig kvar en tid 

medan andra dog i samma stund de föddes. Slutligen kvarstod en idé som var svår att släppa. 

Jag vred och vände på tanken, diskuterade för och emot. Denna idé blev en kompis, att för 

några månader bekanta sig med. Efter en tid stod det klart att det var just denna idé som skulle 

förverkligas. Inga tvivel lyckades dämpa övertygelsen helt och hållet. 

 

Planen var att åka och göra inköp direkt i säsong, från Europa och Kina. På så sätt skulle det 

vara lättare att förutse vad som var stort just nu och tajma inköpen rätt. Plaggen planerades 

sedan att säljas sedan via en webbshop samt anordnade kvällar för slutna sällskap, för att 

kunden skulle kunna få möjlighet att känna på och pröva plaggen. Denna idé har man varit 

trogen sedan den föddes. 

 

”Visionären skapar fritt utan begränsningar, men han kan aldrig uppfylla visionen om han inte 

också har förmågan att genomföra den, ensam eller tillsammans med andra. Saknas däremot 

genomförandeförmågan är visionen bara en orealiserbar dröm” (Hedén & McAndrew, 2005) 

Mycket ligger sannerligen i detta påstående. En idé kan vara stark men den blir inte påtaglig 

förrän den görs verklig. Det är först i genomförandet man inser styrkor och brister med sin idé 

på riktigt. Det är ett faktum som varit mycket påtagligt för Garage. I det allra första skedet, 

känns idén hållbar och självförtroendet var i gott skick. Men ju mer jag jobbade med min idé, 

desto mer hinder stötte jag på. Det kan leda till ett självförtroende som ibland sviker. Tvivlet tar 

lätt överhand i detta läge. Viktigt blir då att inte sätta käppar i hjulet för sig själv, eller ge vika 

för grundidén. Inget blir perfekt från början, det är tillåtet att korrigera allt efter resans gång. 

Man är sin egen hårdaste kritiker, går inte allt enligt den bild man har i huvudet, är det mycket 

lätt att bli besviken. Men det krävs då att man fortsätter framåt med samma mål i sikte. 

 

 



 

 

 

 

4.1 En vision med utrymme för kreativitet 
 

Anledningen till att jag vågade ta steget och skapa mitt företag Garage, var att visionen var så 

pass stark att jag bedömde den tålig nog att prövas i verkligheten. Det var den utlösande faktorn 

för Garage, att bestämma sig att ta visionen från tanke till ett fysiskt projekt. Därmed bestämde 

jag mig även för att införliva företagets vision i allt jag gjorde kring företaget. 
 

I varje människa bor det en visionär, där det finns utrymme för drömbilder. Många visioner 

dyker upp för en liten stund, men de försvinner ofta lika snabbt igen, för att ersättas av en ny 

idé. Andra idéer sparas i tankarna över en tid och vissa känns tillräckligt angelägna för att 

förverkliga dem (Hedén & McAndrew, 2005 )  

 

Den vision Garage fick, uppkom ur en stark dragning åt att få göra något eget, att förverkliga 

sina idéer på ett eller annat sätt. Ambitionen var hög, så även drivkraften, det svåra låg i att sålla 

bland drömmarna. Vad är det egentligen som känns tillräckligt bra för att förverkliga? När 

tanken om Garage fått leva en längre tid, och man fortfarande inte ville skiljas från den, var det 

ett tecken på att denna vision var stark nog för att få testa sina vingar. En tydlig vision är 

resultatet av en övertygelse om att det man tror på inte bara är ett luftslott. Det är ett framtida 

mål som är realistiskt och genomförbart (Hedén & McAndrew, 2005 ). Visionen Garage hade 

var att bli den ledande webbshopen för billiga samt unika modeplagg. Här finns utrymme för 

olika tillvägagångssätt därmed blir det väldigt viktigt att ha en klar bild över vilken känsla som 

ska förmedlas och hur man vill uppfattas.  

 

Jag bestämde mig efter en tids övervägande för att döpa domänen till Garageproject.se. Project 

för att tanken med Garage var att ha formen av ett kreativt projekt, ständigt i rörelse framåt. Just 

det var en viktig del av visionen. Jag kunde se företaget växa och utvecklas, så länge det skedde 

med en enhetlig profilering mot kund. Tankar fanns om att öppna ett galleri eller en vintage 

avdelning för att skapa en unik position på marknaden jämfört med konkurrenter inom samma 

segment. Visionen var den bärande drömmen med en realistisk anknytning, den hade alltså 

utrymme för många olika idéer. Tanken med Garage var i botten att inte se begränsningar utan 

möjligheter, en idé är bra så länge den är kreativ, genomförbar, och ger avkastning 

 

 

 4.2. En affärsidé tar form 
 

Den idé som ska genomföras, utsätts från första stund för hårda prövningar. Man jobbar under 

tidspress samt ekonomiskt hårda förhållanden. Ett företags affärsidé är kärnan i verksamheten 

som utgör dess existensberättigande (Holmström, 2007) och det är därför av vikt att affärsidén 

är noga genomtänkt och försvarbar även i motgångar. 
 

 

När jag fastställt grundsyftet med Garage, nämligen att sälja handplockade samt unika plagg till 

bra priser, var det dags att formulera en konkret affärsidé. Frågor som, vad ska jag tjäna pengar 

på? Vad har vi att erbjuda som gör oss unika? ställdes. Affärsidén måste svara för ett behov 

som finns hos den tilltänkta kunden, det är en förutsättning för att kunna överleva. Garage 

valde att formulera affärsidén följande: ”Handplockade plagg i säsong med hög modegrad till 

ett bra pris”. Sedan den stod klar jobbade jag kontinuerligt för att införliva den i allt jag gjorde. 

Allt nerlagt jobb ska leda till att man lever upp till affärsidén. Det är en lång resa, men har man 

tydliga målsättningar är det mycket enklare att styra projektet i rätt riktning. Det får aldrig 

finnas något tvivel eller oklarheter om varför man gör saker.  



 

 

 

 

Allt som görs inom företaget ska genomsyras av affärsidén samt den bärande visionen. 

Speciellt viktigt blir det när man som Garage är ett nystartat företag, där man inte kan falla 

tillbaka på gamla vanor eller rutiner. Tappar man bort sig, måste man ha riktlinjer för att hamna 

på rätt spår igen. 
 

 

Det är lätt att man utgår ifrån sig själv när man ska starta eget, men det viktigaste av allt är att 

ha kunden i åtanke. Med Garage försökte jag därför tänka, är detta intressant för kunden? 

Skulle vår kund betala för detta? Det är nämligen helt avgörande för ett företags framgång att 

det finns tillräckligt många människor som är beredda att betala för det man säljer. Men 

givetvis är det inte den enskilda faktorn till framgång. Företaget måste ligga nära ens hjärta 

annars kommer aldrig drivkraften att vara tillräckligt stor (Ekberg, 2009) Garage idé är 

anpassad till min personlighet. Där livsstil, erfarenheter och passion för kläder och mode, är 

motorn bakom det hela. 
 

 

Det är viktigt att affärsidén får svara på varför kunderna just ska handla hos Garage. Vad har 

detta företag att erbjuda som gör mig konkurrenskraftig på en överexploaterad marknad? Det är 

av vikt att Garage produkter motsvarar ett behov som finns hos den tilltänkta kunden 

( Holmström, 2007) 

 

Affärsidén lyder som nämnt ovan, ”Handplockade plagg i säsong med hög modegrad till ett 

bra pris”. Här går att utläsa att man gör inköpen direkt i säsong, vilket väsentligt ökar 

chanserna att träffa rätt i sortimentet. Jag köpte helt enkelt det som kändes kommersiellt för 

stunden. På så sätt behövde jag inte överväga om det var en trend som skulle hålla i sig även 

nästa år. Varorna lades upp på webbshopen cirka en månad efter inköp och kunde säljas 

direkt. Vanligtvis när inköp görs är ledtiderna långa och kollektionerna planeras långt innan 

de säljs. Att plaggen är handplockade innebär att bedömningen, om plaggen är intressanta 

nog att köpa in, görs kort innan de hamnar på webben till försäljning. På så sätt ges tillfälle 

att kritiskt granska och känna på plaggen. På många företag jobbar man efter en 

sortimentssammansättning. Det innebär en planering, för hur inköparna ska fördelas, i 

inköpsbudgeten mellan olika varugrupper och leverantörer. (Hedén & McAndrew 2005) På 

Garage var man inte beroende av att köpa in ett visst antal av en specifik vara och kunde 

därför vara mer flexibel. Det som köptes in var produkter som stämde överens med den 

känsla Garage ville förmedla med sin kollektion. Om det i sin tur skulle resultera i många 

klänningar och desto färre byxor så gör det inget, så länge sortimentet håller samma höga 

nivå. En annan del av affärsidén var plagg till bra priser, vilket möjliggjordes genom att 

undvika kostsamma mellanhänder. 

 

 
 

4.3 Skapa en affärsplan 
 

Innan företaget tar sin form och inköp kan göras krävs ett grundläggande förarbete. En noga 

utarbetad affärsplan är ett måste. Affärsplanen var Garage långsiktiga verksamhetsplan som 

sträcker sig tre år framåt i tiden, här redogörs utvecklingen av affärsidén på lång sikt 

(Holmström, 2007). I Affärsplanen ingår en resultat-, balans-, inköp, och likviditetsbudget. 

 

 



 

 

 

 

En viktig anledning till att göra en affärsplan är för att översätta sina kära drömmar till ord 

och siffror. Det kunde vara svårt att förhålla ett objektivt synsätt i startskedet av Garage. Då 

ens affärsidé är något man verkligen brinner för. Därmed behöver idén utsättas för en kritisk 

granskning för att få en realistisk uppfattning om den är hållbar (Ekberg, 2009) Att skapa en 

ekonomisk plan kan vara en del i att skapa sig en verklighetsförankrad uppfattning av vad det 

egna företaget kommer att kräva i form av resurser.  

 

 

4.3.1 Försäljningsbudget 

 

Garage försäljningsbudget avser två år. Den består av en uppskattning av försäljningssiffror 

uppdelat på försäljning via webbshopen samt så kallade Garagekvällar. Siffrorna uppskattas 

efter vad man tror vara rimligt för Garage som ny aktör på marknaden med begränsade 

marknadsföringsresurser. Hade det rört sig om ett etablerat företag, skulle uppföljning från 

tidigare år varit ett underlag i samråd med företagsledningen. 

 

Försäljningsbudgeten är ett verktyg för att ställa en prognos över försäljningen. Budgeten står 

för företagets produktstrategi, genom denna kan man ringa in vilka varugrupper som är värda 

att satsa extra på. Här blir det viktigt att fundera över vart det finns möjlighet att växa, samt 

vilka områden som bör minskas. Dessa slutsatser kopplas ofta till företagets tidigare försäljning 

samt omvärldstrender. (Hedén & McAndrew, 2005) Det är vanligt att företag har en treårig 

försäljningsbudget, den revideras med tiden, efter de prognoser som gjorts. Det är dock viktigt 

att de siffror som ligger inom den närmsta framtiden får stå fast, då försäljningsbudgeten måste 

täcka de omkostnader man dragit på sig. För nystartade företag som Garage är det svårt att 

förutse utvecklingen, därför gjordes en budget för två år framåt. 

 

Jag hade som mål att använda ett realistiskt synsätt samt ha en tydlig plan för hur målen i 

budgeten skulle uppnås. Det är nämligen av vikt att hålla fast vid den plan som satts upp, och 

inte svaja. Det är lätt att man blir osäker, vid tappad försäljning, vilket riskerar att leda till 

kortsiktiga läsningar för att ordna upp situationen. Men det kan leda till otydlighet ur ett 

längre perspektiv. 

 

 

4.3.2 Inköpsbudget 

 
En inköpsbudget fastställer de produktvolymer samt produktvarianter som ska köpas in. Den 

redogör för in- och försäljningspriser. Den bestämmer även vilket pålägg som ska användas för 

varorna. En leveransplan är inbakad i budgeten för att kunna bestämma när i tiden varorna ska 

tas in. Denna form av budget används som underlag för att inköparna ska veta hur budgeten 

ska fördelas mellan olika varugrupper och plagg. Här är det viktigt att ta hänsyn till de 

marginaler företaget satt (Holmström 2007). Ofta föredrar ekonomerna på ett företag att 

inköpen fördelas på så sätt att man köper få produkter men har ett djup. Det vill säga få artiklar 

men hög volym. På så sätt kan ett spretigt sortiment undvikas, det kan nämligen vara svårt att 

sälja slattar av produkter som blir över.  



 

 

 

 

Med Garage valde jag dock att gå en egen väg och köpa efter filosofin att en kund måste få 

välja och välja bort. Det är omöjligt att med en första kollektion vara träffsäker med alla 

produkter, men genom att kunden får göra aktiva val bland plaggen hittar denne 

förhoppningsvis det som den söker. Jag jobbade även för att Garage skulle ha ett smidigt 

varuflöde, med en flexibel inköpsplan som tillåter lyhördhet för kundens efterfrågan. Jag insåg 

nämligen att de företag som kan göra snabba omköp, lyckas ofta bra då det innebar lägre risker. 

 

 

4.3.3 Resultat- och likviditetsbudget 
 

En resultatbudget tar hänsyn till alla omkostnader och intäkter, den kan ses som en 

kvalificerad gissning för vart företaget företagets framtida resultat. Budgeten görs för ett 

räkenskapsår men för företag som har säsongsvariationer kan det vara bra att dela upp det på 

månader (ekonomikonsulter, 2008) 
 

Som empirin beskriver så säkerställer en likviditetsbudget att ett företags pengar räcker. De 

betalningar som går ut och kommer in till företaget stämmer inte alltid överens med de intäkter 

och kostnader man har. Därför är det av vikt att hålla koll på pengaflödet (Lilja, 2009) För 

Garage räkning sammanställde jag därför en likviditetsbudget för kommande inbetalningar 

samt utbetalningar (se bilaga) 

 

 

4.4 Skapa en marknadsplan 
 

Marknadsplanen är en sammanfattning av nuläget, målen, strategierna och det praktiska arbetet 

att genomföra dessa på kort såväl som lång sikt. Denna plan ingår som en del i affärsmodellen 

för Garage. Här beskrivs tillvägagångssätt för att uppnå de mål man satt (Holmström 2007) 

Garage inkluderar även varumärkesprofileringen i marknadsplanen. Denna beskriver vilken typ 

av företag det rör sig om, hur man vill uppfattas samt vilka marknadsföringsåtgärder som ska 

vidtas i affärsplanen. 
 

 

I Marknadsplanen ingår fakta kring hur planen att utveckla Garage produkter har sett ut. Den 

innefattar exempelvis målsättningen att få igång en egenproduktion när försäljningen kommit 

igång. Som tidigare nämnt handlar det om en långsiktig handlingsplan. Det har varit nyttigt för 

Garage att göra en sådan, då jag blev tvungen att fundera över hur jag ser på företaget ur ett 

långt tidsperspektiv. På så sätt förtydligas framtida mål, och företaget riskerar inte att fasta i ett 

och samma rörelsemönster lika lätt. Genom att göra en marknadsplan tvingas man att 

analysera sin verksamhet och kan på så sätt finna styrkor och brister (Lilja, 2009) 
 

 
 

4.5 Att lösa de praktiska bitarna 

 

För att komma igång med sitt företag finns det en hel del vitt skilda arbetssysslor att klara av. 

I Garage fall har det rört sig om att teckna avtal, lån, finna samarbetspartners och registrera 

namn samt bolagsform. 



 

 

 

 

4.5.1 Registrera företagsnamn 

 

Att bestämma sig för ett företagsnamn, kan vara en tidskrävande process. Namnet måste vara 

lätt att uppfatta och samtidigt se snyggt ut i skrift, för exempelvis logga. Helst ska namnvalet 

kännas relevant för det företaget sysslar med. 
 

Att Garage kom att heta just Garage går tillbaka till det tidiga idéskedet. Ambitionen var att 

öppna en webbshop men även att ha en fysisk plattform. På så sätt skulle kunderna få ett ställe 

där de fick möjlighet att möta personerna bakom Garage samt känna på och prova kläderna. Ett 

undanröjt garage skulle få agera butik. Men med kalkyler som underlag stod det klart 

att en fysisk butik skulle bli för kostsamt, i förhållande till den avkastning det skulle kunna ge. 

Däremot fastnade själva namnet Garage. Det är lätt att uttala även utanför Sveriges gränser, är 

lagom långt och dessutom ansågs det fungera i skriftform. 

 

När man ska döpa sitt företag, är det en fördel om man funderar över vad man vill att ens 

kunder ska förknippa företaget med. Vad vill man berätta med sitt namn? Är det att det är roligt, 

unikt, eko, geografiskt nära kunden eller är det något annat som känns viktigt att lyfta fram? Det 

är även en fördel att ha tänkt igenom hur namnet kan komma att låta i telefon, se ut i annonser 

eller andra sammanhang (Ekberg, 2009) 

 

När en registrering av företagsnamnet blir aktuellt är det viktigt att ha cirka en månads 

framförhållning. När namnet är fastställt kan det vara bra att kontakta Bolagsverket, där 

företagsnamn registreras för att säkerställa att namnet inte är upptaget. (bolagsverket, 2010). I 

Garage fall fanns det misstankar om att namnet skulle vara upptaget, därför lades ordet project 

till. Det valet motiverades med att Garage ska fungera som ett projekt, ständigt i rörelse med 

utrymme för många olika idéer. Två till tre veckor efter att ett företag skickat in det namn som 

de avser att registrera, ges ett svar från Bolagsverket. Första gången Garage gjorde ett försök till 

att registerara sitt företagsnamn blev det ett bakslag, namnet var redan taget. Slutligen 

registrerades Garage project by Ljungsvik in och godkänndes. Att registerara ett företagsnamn 

medför en kostnad på 400kr (bolagsverket, 2014) 

 
 

4.5.2 Val av bolagsform 
 

Ett av det första stegen för att kunna starta eget, är att välja vilken form av bolag som är bäst 

lämpad för den verksamhet som ska drivas. När Garage registrerade sin firma, föll valet på ett 

handelsbolag. Denna typ av företag lämpar sig när det är två eller fler som ska starta ett företag. 

Bolagsformen är en juridisk person och delägarna har personligt ansvar för företagets skulder.  

De har även gemensamt inflytande över inkomster och skulder och kan själva bestämma över 

hur inkomster ska fördelas sinsemellan (handelsbolag, u.å). Med bolagsformen aktiebolag krävs 

det att 100 000 sek måste vara knutna till bolaget. För ett handelsbolag behövs ingen 

kapitalinsats för att starta upp. Att registrera ett handelsbolag medförde en kostnad på 900 sek 

för Garage (bolagverket, 2014). För registrering av ett företag ska man vända sig till 

bolagsverket samt skatteverket. 
 
 
4.5.3 Ansöka om banklån 
 

Utan ett startkapital blir det svårt för ett nytt företag att göra investeringar och etablera sig. 

Garage valde att kontakta tre olika banker, där olika former av lån jämfördes. Vid möten med 

respektive bank presenterades affärs- och marknadsplanen. Ett noga avvägande av de 



 

 

 

 

lånealternativ som fanns att tillgå gjordes (almi, u.å) Valet föll slutligen på att ta ett privatlån 

hos Nordea. Ett stort plus hos denna bank var att bankmannen var engagerad och genast 

införstådd med Garages strävan. 

 

Det är viktigt att vara väl förberedd inför möte med en bank. Många gånger ser banken dig i 

egenskap av person och går inte in på djupet av affärsidén. Banken måste vara helt säker på 

att lånet kommer att betalas tillbaka och att det ger dem avkastning.  

Därför krävs goda säkerheter, till exempel i form av inteckning av den privata bostaden 

(Ekberg, 2009) 

 

 

4.6 Val av försäljningskanal 

 

Att finna en lämplig lokal är ett viktigt steg för att få igång en verksamhet. Man bör ta reda på 

hur hyresnivåer ser ut, samt fundera över vilken betydelse läget har (almi, u.å). Garage valde 

att upprätta en webbshop, istället för att börja med en fysisk butik. Genom detta val kunde 

startkostnaderna hållas lägre, dessutom såg man potential i Internet som plattform. På Garage 

undersöktes tidigt vilka företag som erbjuder bra lösningar för webbhotell. Det finns en rad 

aktörer på denna marknad, men till slut skalades alternativen ner till Jetshop och Icommerce. 

Därmed stämdes möte med dessa två företag för att diskuterat vilka ambitioner Garage har med 

sin webbshop, samt vad respektive företag kan erbjuda. Viktigt att tänka på att finna 

samarbetspartners som förstår och uppskattar ditt företags grundvärden, för att dem ska kunna 

kommunicera dessa på ett trovärdigt sätt mot kundgruppen.  

 

Webbshops leverantören Jetshop jobbar med standardlösningar, det innebär att alla shoppar 

följer en given mall, där de flesta mått och moduler är förutbestämda. Det går därför inte att få 

utseendet på sidan exakt som man vill. Däremot är det behändigt att jobba med. Startkostnaden 

för Jetshop ligger på 7900 sek, en månadsavgift på 995 sek tillkommer (jetshop, 2009) 

 

Icommerce erbjuder skräddarsydda lösningar, vilket innebär att design och funktion kan 

anpassas efter kundens specifika önskemål. Det är dock ett invecklat system, vilket kräver 

vissa grundkunskaper av användaren. Ett grundpaket kostar 7500 sek och månadskostnaden 

ligger på 1450 sek, dessutom bör man räkna med en del tilläggskostnader för att design och 

funktion ska bli helt efter önskemål (icommerce, 2010) 

 

Garage kom till slutsatsen att Icommerce tillåter en kreativ lösning som lämpar sin väl för 

försäljning av kläder, samtidigt som dem inger förtroende, därmed föll valet på dem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.7 Inköp och logistik 
 
Garage valde att göra sina inköp via modegrossister runt om i världen. Inköpen gjordes direkt 

på plats och varorna överlämnades till Garage i samma stund som köpen gjordes. En i förväg, 

noga planerad inköpsstrategi låg till grund för inköpen. Väl på plats har man vetat vilka 

marginaler som ska hållas samt hur många artiklar som ska köpas in. På så sätt har man haft 

nyckeltal att förhålla sig till och därmed kunnat strukturera upp arbetet bättre. 

 
En tydlig struktur, räcker dock inte för att göra lyckosamma inköp. En av de svåraste delarna är 

att köpa rätt artiklar, som kunden faktiskt är villig att betala för. För att träffa rätt är det viktigt 

att ha en tydlig bild av sin kund. Att ringa målgruppen blir svårt när det rör sig om ett nystartat 

företag. Garage har endast kunnat spekulera i vilken kund man tror kan vara intresserad av 

produkterna. Därmed blir en noggrann analys av de köp kunderna gör via webbshopen väldigt 

viktig för framtida inköpsplanering.  

 
När man gör inköp måste man våga lita på intuition. Den tekniska biten av inköp är bara en 

del, därtill krävs fingertoppskänsla och koll på trender, varumärken och livsstilar (Hedén & 

McAndrew 2005). Garage lade ner vikt vid att de produkter som köptes in skulle stämma 

överens med det uttryck som genomsyrar hela varumärkesprofilen. Det är viktigt att man är 

konsekvent och förmedlar en och samma känsla. 

 
Då Garage gjort sina inköp i Kina och Europa, direkt på plats, har det varit viktigt att våga lita 

på intuition och magkänsla. Det har inte funnits tid för långa överläggningar. Inköp handlar till 

stor del om att just kunna fatta snabba beslut och hela tiden ha den utarbetade inköpsstrategin i 

åtanke. En stor del av jobbet har bestått i att sålla bort de produkter som inte passat för Garage. 

Detta för att finna de artiklar som jag trott haft störst försäljningspotential i kombination med 

bra inköpsmarginal.  

 
Att göra inköp på det sätt Garage gjort, kräver en logistikplanering, där man behöver finna 

pålitliga samarbetspartners. Efter att ha undersökt olika alternativ bestämde jag mig för att 

anlita transport- och logistikföretaget Unitrans. Det är ett svenskt företag som erbjuder 

effektiv transportservice oavsett om det rör sig om utrikes eller inrikes leveranser (unitrans, 

2009). Valet föll på detta företag då dem är flexibla gällande olika sändningsstorlekar samt är 

vana vid att jobba med Kina. 

 
För att kunna transportera plaggen krävs en tulldeklaration, vilket innebär ett dokument där 

allt som ska skickas är nedskrivet med pris och exakt antal. Det krävs även kopior på alla 

inköpskvitton. När varor skulle transporteras från Kina, tog Garage hjälp av ett kinesiskt 

textilföretag för att för att kunna göra fullständiga dokument, packa varor i kartonger samt 

skicka till den hamn där transportören Unitrans tog emot godset. På liknande sätt hanterade 

man även skeppning från Europa. 

 



 

 

 

 

4.8 Grafisk profil 
 
En del i att skapa en företagsidentitet är att ta fram en grafisk profil. Innan det arbetet påbörjas 

kan det vara bra att fundera ut hur man vill uppfattas. Vad vill man kommunicera? Vem är 

mottagaren? Det är två frågor som är viktiga att fundera på. 

 
Den unga generationen är vana vid att konsumera media i ett högt tempo. Man tar bara till sig 

den information som känns intressant. Ingen vill titta på fula reklamobjekt, ett omedvetet urval 

görs hela tiden. Vi har lärt oss att vara selektiva, vi översiktssurfar, läser tidningen bakifrån 

och zappar. Därmed måste man som företag vara tydlig och konsekvent i sin kommunikation 

utåt för att lättare nå igenom mediebruset med sitt budskap till konsumenten (Hill, 2013) 

 
Garage provade sig fram för att finna det rätta grafiska uttrycket. Man visste vilken känsla och 

stil man ville förknippas med men var inte säker på hur detta skulle ta sig form. En logga som 

till en början ansågs bra, byttes senare ut mot en mer säregen. Logotypen används nu med en 

beige bakgrund med fungerar även som svartvit. I övrigt valdes ett typsnitt ut som används 

genomgående för rubriker på webbshopen och som ingår i Garage grafiska formspråk.  

(se logotyp i kapitel 5.3) 

 
En fotografering med Garageplagg, gjordes just i ett garage, med högt till tak och ljusinsläpp 

från flera håll. Lokalen för inte tankarna till ett garage i första hand, men linjerna i marken 

avslöjar. Denna fotografering gjordes för att förstärka den känsla man vill förmedla. Genom 

bilderna blir det lättare för Garage den bild av företaget som sänds ut. 



 

 

 

 

5. Resultat  
 
Att starta upp Garage från affärsidé till företag har inneburit många varierande arbetssysslor och 

resultatet av dessa redovisas här. 

 

Nedan redogörs identiteten för webbshopen Garage. Genom att fastställa värdegrunden ges 

en bild av företaget samt dess strävan och ambitioner. 

Vision 

”Att bli det självklara valet av webbshop, för unika samt billiga modeplagg” 
 
 

Affärsidé 

Handplockade plagg i säsong med hög modegrad till ett billigt pris. 
 
 

Kärnvärderingar 

Garage går sin egen väg. Det är ett kreativt projekt som är i ständig rörelse. Vi är banbrytande 

då vi ser på saker med nya ögon. Vi förverkligar våra idéer fullt ut. ”Plaggen kan liknas vid 

korten i en kortlek, konsten ligger i hur vi spelar ut dem.” 

 

All kommunikation utåt ska vara enkel, med en personlig prägel, vi pratar med vår kund som 

om det vore vår vän. Varumärket, det vill säga Garagesjälen ska lysa igenom allt vi gör. 

Garage är äkta, kreativt och jordnära. Istället för att gå i andras fotspår, finner vi nya vägar. 

Våra ambassadörer, som används istället för traditionella modeller, värdesätter vi högt då de 

förkroppsligar varumärkets värderingar. Garage är ett litet företag med ett stort hjärta, allt ska 

kännas äkta från början till slut. Vi är ständigt inspirerade och det vill vi även ge våra kunder 

möjlighet att vara. Vi vill uppmana kunden att bejaka sin personliga stil. 

 
 

Mervärden 

Vilken konkret nytta ska produkten göra? 

Den ska erbjuda modeintresserade tjejer lättburna plagg till ett överkomligt pris. 
 
 

Vilken roll ska företaget spela? 

Vi särskiljer oss från andra företag som säljer modeplagg billigt, då vi handplockar våra plagg i 

säsong. Garage är personligt och inbjudande. Vår kund ska känna tillhörighet och kunna 

identifiera sig med Garage värden. 

 

Arena 

Garage är först och främst en webbshop. Dessutom kommer plagg att säljas via olika typer av 

temakvällar och events genom hemförsäljning. På den arena vi verkar finns flertalet 

webbshopar med en liknande prisbild. Dock bedöms dessa överlag vara något intetsägande 

och disponeringen av plaggen oinspirerade. Vårt urval av plagg ska göras med finess och 

varumärkets identitet kommuniceras tydligare än hos våra konkurrenter. Vi har större 

möjlighet att vara rätt i tid, då vi gör våra inköp för omgående försäljning. 

 
 



 

 

 

 

Positionering 

Som konsument ser man Garage som ett personligare alternativ till de breda klädkedjornas 

utbud. Man förknippar oss med kreativitet och trendkänslighet men kanske viktigast av allt en 

äkthet. Vi är familjära och verkar i en miljö som kunden alltid ska uppfatta som välkomnande. 

 

Målgruppen 

Vår kund är en modeintresserad tjej. För henne är det viktigt att känna sig trygg och bekväm i 

det hon bär. Även fast hon inte sticker ut nämnvärt så tycker hon att det är tråkigt att gå klädd i 

samma plagg som alla andra. Ambitionen att förnya garderoben är ständigt närvarande 

samtidigt som ekonomin är begränsad. Garage kunden kan likväl vara arton som fyrtiofem år, 

det handlar mer om en mental ålder än fysisk. 

 

Istället för modeller för plåtningar använder sig Garage av ambassadörer. Allt för att 

kommunicera äkthet och personlighet, vilka är två ledord för oss. En ambassadör är mellan 

20 och 40 år. Ingen är den andra lik, men de har några gemensamma nämnare. Personen är 

modeintresserad och har något extra som sticker ut. Hon klär sig i det hon själv tycker är 

snyggt snarare än att följa alla trender. 

 
 

 
5.1 Affärsplan 

Se bilaga 1. 

 

Affärsplanen har legat till grund för hela projektet. Genom att göra en affärsplan har Garage 

fått en realistisk uppfattning av vad som krävs för att kunna gå runt. Man har klätt sin 

affärsidé i siffror, och använt dem som målsättningar. Även om siffrorna i affärsplanen inte 

nås, kan de vara ett viktigt mätinstrument för uppföljningar. 

 

På Garage har alla beslut som innefattar en kostnad, tagits med i affärsplanen som underlag. 

Den har alltså fyllt en viktig funktion, då den varit vägledande i många beslut. Det kan vara 

speciellt viktigt att lägga ner kraft vid denna plan, när man som Garage är ett nystartat företag. 

Då har man inte har resultatsiffror från föregående år att relatera till. 
 

 

5.2 Garage look book Fotografering 
Se bilaga 2. 
 
Ett sätt att försöka förmedla Garagesjälen på, var att göra en fotografering. I 

varumärkesplattformen står det att Garage vill använda sig av ambassadörer snarare än 

modeller för att marknadsföra sig. Fyra stycken tjejer i olika åldrar anlitades därför till en 

fotografering. Dessa tjejer har olika framtoning och stylades således olika, för att skapa en 

intressant helhet. Målet var att den tilltänkta kunden skulle kunna identifiera sig med någon av 

våra ambassadörer. Två av tjejerna studerar, en annan driver en modeblogg och den sista 

jobbar på kontor. De bär upp kläderna på olika sätt, och visar att Garagesjälen inte har något 

med ålder eller sysselsättning att göra, det handlar om en mental inställning och känsla. 

 
 

 



 

 

 

 

Självfallet är det svårt att nå fram med ett budskap om man inte tydligt definierar vem 

mottagaren är. Ett selektivt urval av målgruppen krävs. Att välja flera ambassadörer med olika 

utseende och livsstil, men samtidigt hålla valen inom den tilltänkta målgruppen har varit en 

utmaning. Resultatet är fyra tjejer, som alla utstrålar en säker och avslappnad attityd till de 

kläder de bär. Det har varit viktigt för Garage är att resultatet av fotograferingen, ska stämma 

överens med resten av det estetiska och grafiska uttrycket. Fotograferingen ägde rum i ett 

rymligt och ljust garage på Magasinsgatan i Göteborg. 

 

 

5. 3 Logotyp 
 

 
 

 
 
 

Mycket vikt har lagts vid att ta fram en logotyp som andas företagets värden. Garage har jobbat 

för att resultatet ska vara intressant men inte för konstlat. Typsnittet ska upplevas nytt och 

särskiljande men inte för bundet till rådande trender. 

 

Det måste vara lätt att uppfatta företagsnamnet även i små bokstäver. Det är dessutom viktigt 

att logotypen har en igenkänningsfaktor för att hamna i konsumenters medvetande. Innan 

Garage bestämde sig för den slutgiltiga logotypen, testades andra alternativ. När det slutgiltiga 

resultatet utsetts, lät jag det vara i ett par veckor. Det kan vara till fördel att inte hasta fram ett 

resultat då logotypen ska leva lika lång tid som företaget, även om uppdateringar kan göras. 

 
Något annat som Garage jobbat med är att logotypen ska funka både i färg och svartvitt. På 

visitkort och i webbshopens huvudmeny används den med bakgrundsplatta, men för bilder och 

annonser används den utan. 

 

 

5. 4 Inköp av produkter samt webbshop 
 
www.garageproject.se 

 

 

 
Att färdigställa webbshopen har varit det slutgiltiga målet i denna process. Den är resultatet av 

allt nerlagt arbete. Mycket kraft har lagts vid att fotografera plaggen på ett levande sätt, för 

att de ska komma till sin rätta på shopen. Under två dagar fotograferades plaggen i en 

studio. Till hjälp hade Garage tre olika modeller. 

 
 

http://www.garageproject.se/


 

 

 

 

En grunddesign av webbsidan togs tidigt fram som struktur för vart bilder och texter ska 

hamna. Användarvänlighet och utseende var två prioriteter som skulle mötas när resultatet 

togs fram. Garage stod för skisserna medan Icommerce gjorde grundlayouten. När ett första 

utkast var färdigställt kunde arbetet med finjusteringar påbörjas. Efter att Garage lagt ner tid 

på att sätt sig in i systemet lades texter och produktbilder in på angivna platser. 

Garage har även jobbat med texter på webbshopen för att besökare ska kunna bekanta sig med 

företaget. Sidor som ”boka garage” och ”garage vänner” har lagts till för att göra webbshopen 

levande. Under rubriken boka garage, finns information om arrangerade kvällar där 

kollektionen visas för slutna sällskap. Garagevänner är en sida där porträttbild samt namn på 

ambassadörerna finns. Därtill har en blogg skapats för att aktivt föra en dialog med sin kund. 

 
Strävan med Garage var att skapa en webbshop som är mer än bara ett sälj forum, det ska vara 

en trevlig och inspirerande mötesplats. En webbshop måste kännas säker och trygg, det blir 

speciellt viktigt då Garage inte har någon fysisk butik. Någon utlösande faktor som får kunden 

att faktiskt genomföra köp är också viktigt, ett exempel kan vara frifrakt eller tillfälliga 

kampanjer.  

 
Efter lansering av webbshopen fokuserade Garage på att konsekvent bearbeta målgruppen. För 

att nå ut till kunden krävs effektiva marknadsföringsåtgärder. Bloggar, dagspress, 

branschtidningar och modemagasin är exempel som Garage valt att bearbeta för att den stora 

massan ska få vetskap om att Garage existerar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Diskussion 
 
Att våga ta steget till att genomföra en affärsidé, det har varit kärnan i denna uppsats. Hur går 
man tillväga och vad kan man göra för att undvika hårda smällar? De undersökta teorierna tar i 
grund och botten upp samma saker men de skiljer sig på vissa punkter.  
 
Vad är viktigast att tänka på innan man formulerar sin affärsidé? 
En idé är ofta något man går och funderar på länge innan man delar med sig av den till andra. 

Så fort man involverar någon annan i tankeprocessen måste man vara beredd på att ta respons, 

både negativ och positiv. Idén måste då gå att backa upp med ett hållbart resonemang. En 

affärsidé ska vara tålig nog att utsättas för kritik och funderingar. Det är lätt hänt att en idé blir 

mycket personlig för den som burit på den.   

 

Samtliga teorier som undersökts belyser att man måste börja med att sätta ord på vilken typ av 

vara eller tjänst man ska sälja innan man formulerar sin affärsidé. Men det i sig räcker inte, P. 

Eriksson framhäver vikten av att även noga fundera över vem som ska köpa det man säljer. Att 

ringa in kunden så tydligt som möjligt kan alltså vara till stor hjälp när man ska få ner en 

affärsidé i skrift. Finns det ingen slutkonsument för din tjänst eller vara spelar det ju ingen roll 

hur bra man anser att tjänsten eller varan är. N. Hill tar i sin teori upp en marknadsundersökning 

som en viktig del i arbetet med att formulera sin idé. Här är efterfrågan central, finns det en 

efterfrågan hos den tilltänka målgruppen för min vara eller produkt? Om inte, kan jag skapa 

det? Denna punkt hänger ihop med P. Erikssons resonemang om att ringa in kunden då 

efterfrågan och målgrupp går hand i hand.  

 

Det viktigaste när man ska formulera en affärsidé är med största sannolikhet att man inte missat 

att tänka igenom någon av de tre beståndsdelarna som ska utgöra idén. Den tilltänka varan eller 

tjänsten är primär men utan att ha ringat in kundgruppen samt undersökt efterfrågan på 

marknaden blir det svårt att formulera en vinnande idé. Att tydligt jobba igenom dessa 

beståndsdelar för att formulera en affärsidé blir då grundläggande för att lyckas.  

 

Som visa teorier tagit upp är det troligtvis lika viktigt hur man utför en idé som vad affärsidén 

består utav. Brinner man inte för det man gör kommer det inte att finnas tillräckligt med 

motivation för att kämpa sig igenom motgångar.  

 
Vilka delar bör ingå i en affärsmodell om man vill starta eget inom konfektionsbranschen? 
Det finns olika sätt att utforma en affärsmodell på, men oavsett om du ska öppna en webbshop 

eller en fysisk butik, så bör en affärsmodell i grund och botten se likadan ut. Gemensamt för 

teorierna är att de beskriver modeller där kunderbjudande, marknadsanalys, 

varumärkesprofilering samt budgetunderlag är centralt. Genom att studera dessa teorier kan 

man skapa sig en bild av vilket förarbete som krävs för att starta eget. Något som dock 

utelämnas i många teorier är ett tidsperspektiv. Det kan därmed bli svårt att uppskatta hur lång 

tid det faktiskt tar att jobba sig igenom de olika delarna i en affärsmodell. Att få förståelse för 

hur omfattande de olika momenten är i praktiken är viktigt för att kunna skapa en realistisk 

tidsram. 

 

Det finns heller ingen teori som svara för hur man kan hantera motgångar längs vägen. Kanske 

måste man studera ett praktiskt exempel för att finna svar på detta.  Säkert är i alla fall att en 

affärsmodell bör verka som en slags plattform för det tilltänkta företaget. Med den i grunden 

blir det lättare att fatta beslut som ligger i linje med företagets strategier.  

 

 

 



 

 

 

 

En nyckel till en bra affärsmodell är förmodligen att säkerställa att den innehåller mjuka såväl 

som hårda värden. Modellen bör innehålla en resultat-, balans-, inköp, och likviditetsbudget, 

med så realistiskt uppskattade siffror som möjligt. Men den kan aldrig bli komplett utan mjuka 

värden i form av en marknadsplan där en beskrivning av vad man som företag vill kommunicera 

och vad hur man vill uppfattas. Hur ska man annars kunna skapa sig en unik position på 

marknaden och slå sig fram genom den hårda konkurrens som råder idag? Affärsmodellen ska 

kunna översätta ett blivande företags drömmar till ord och siffror.  

 

Hur skapar man en varumärkesprofil för sitt blivande modeföretag? 

Det är värt att lägga ner tid på varumärkesprofilen då den är företagets ansikte utåt. Den 

låter kunden skapa en relation med företaget. Många gånger bedömer man som konsument 

säkerligen ett företags trovärdighet baserat just på varumärkesprofilen. Vi möts av så många 

budskap från olika varumärken varje dag och gör snabbt en bedömning utifrån det vi ser, 

troligen många gånger utan att ens reflektera över det.  

 

Det ligger nog mycket i N. Hills resonemang om att paketeringen av varan eller tjänsten är 

minst lika viktig som det man säljer. Vidare beskriver han att en lättnavigerad och snygg 

hemsida, sökmotors optimering, logotyp och grafisk formgivning som viktiga delar i att 

skapa sin profil. Är man konsekvent med dessa delar kan det med största sannolikhet utgöra 

en bra grund för bearbetning av varumärket. P. Eriksson framhåller även fördelarna med 

personlig PR. Vill du inte personligen figurera som frontperson för ditt företag så är det 

förmodligen bra att i alla fall försöka finna en personlig ton genom varumärkesprofilen. På 

så sätt borde det vara lättare att särskilja sig från konkurrenter och fastna på konsumentens 

näthinna.  

 

När man tar fram en profil för sitt företag, kan det nog vara bra att fundera över i vilka kanaler 

man vill nå ut med sitt budskap i. Man har säkert mycket att vinna på genom att fundera över 

hur man lättast når sin kundgrupp. Vilka sociala medier är viktigast att bearbeta? Är det genom 

tryckt eller rörlig bild eller kanske via direkt kommunikation? Det är nog fördelaktigt att 

försöka skapa sig en så bred plattform som möjligt där man som företag kan kommunicera till 

konsumenten genom flera olika kanaler samtidigt. Kärnan till en lyckad varumärkes profil 

måste vara att man är konsekvent i allt material man tar fram. Hemsida, reklam och logotyp 

samt allt man aktivt kommunicerar till sin kund genom medier måste hålla en röd tråd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Slutsats 
 
Vilka slutsatser kan dras från undersökningen av att starta ett eget företag som Garage? Först och 

främst går det att konstatera att vägen från affärsidé till ett fysiskt företag är lång. Det är en 

tidskrävande process där tålamod och uthållighet är viktiga egenskaper att ha. Tidpunkter för när 

vissa händelser inträffar går inte alltid att styra över när man är beroende av utomstående aktörer 

såsom myndigheter och underleverantörer. Därmed kan en tidsplan från start till lansering för det 

nya företaget vara ett bra hjälpmedel.  
 

Att bygga något från grunden kräver struktur och organisation. En noga genomarbetad affärsmodell 

ger koll på siffrorna, företagets grundvärden samt framtida mål. Lägger man tid på att skapa detta 

underlag skapar man troligen även mer utrymme för kreativitet. Att ta fram en affärsmodell är alltså 

ett måste för att kunna styra företaget i den riktning man vill. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

en budget är en noggrann avväg uppskattning, den är inget facit för företagets framtida resurser. Det 

kan vara svårt att uppskatta vilka intäkter man kommer att ha den första säsongen och det kan vara 

bra att ha en extra buffert att röra sig med. Det är även bra att kontinuerligt revidera budgeten under 

resans gång och se den som ett levande dokument som följer företagets utveckling 

 

Som ny egenföretagare är det inte rimligt att vara expert inom alla områden. Att rådfråga 

människor som har kunskap inom olika områden kan täcka upp för den kompetens man själv 

saknar. För Garage del blev jag tvungen att nätverka för att finna samarbetspartners och rådgivare. 

Kontakter kan vara avgörande för att kunna förverkliga ett projekt.  

 

Arbetet med att driva en idé framåt innebär att man stöter på oförutsedda hinder. När problem 

uppstår är det viktigt att kunna tillämpa kreativ problemlösning instället för att fastna. Att vara en 

problemlösare med ett flexibelt tankesätt hjälper vid beslutsfattande. När man ska starta eget bör 

man vara beredd på att sova, äta och leva med sin affärsidé. Man måste brinna för det man gör, då 

det blir en stor del av ens liv. Samtidigt handlar inte egenföretagande om självförverkligande och 

det kan vara svårt att finna en balans i detta. Det måste finnas sälj i affärsidén för att man ska kunna 

leva på den.  

 

Som entreprenör håller du förmodligen din affärsidé högt, vilket är bra, man måste tro på det man 

gör. Men det är samtidigt viktigt att vara öppen för kritik, det kan leda till att man lyckas hålla ett 

objektivt synsätt till sin idé. Att testa sin affärsidé på människor i sin omgivning innan man tar 

steget att förverkliga den kan vara till hjälp för att kunna göra eventuella justeringar innan det är för 

sent.  

 

Vad är det som gör att visa lyckas att göra ett nystartat företag framgångsrikt och andra inte? En 

fråga som dessvärre saknar ett enkelt svar. Kanske ligger det i förberedelserna, det vill säga en noga 

utarbetade plan med tydliga riktlinjer för vad som ska göras och hur resurserna ska fördelas. Eller så 

ligger det i själva genomförandet av affärsidén, där vägval och nerlagd arbetstid blir viktiga 

faktorer. Antagligen handlar det om en kombination av förberedelser och genomförande som ger 

resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Här presenteras förslag på hur man fördjupa sig vidare i forskningsfrågan 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur man går från att ha en affärsidé till att rent 

praktiskt förverkliga den. Intressant vore att vidare undersöka hur man som nytt företag kan gå 

till väga för att positionera sig på marknaden och förstärka sin varumärkesprofil. Det råder hård 

konkurrens, och som nystartat företag måste man jobba för att skapa ett förtroende och en 

relation till kunden. Här blir positionering och profilering av varumärke två viktiga bitar som 

kan angripas på många olika sätt. 
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Bilaga 1 
 

Garage look book fotografering 
 
 
 
 

        
 
 
 

Kimiya i kavaj med dragkedjor, oversize småmönstrad topp och halsband i grått/silver. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

                                             Vendela i batikklänning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

      

                                                   

                                                  Kimiya i sidenklänning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 

 

                                          Carla i klänning i olika lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

                             Kimiya och Matilda i svarta klänningar och kavaj      
  med skinndetaljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                               Vendela i chiffongklänning med print. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

blå färg = låst fält Garage inköpsbudget 2010 
 

PLANERING INKÖP           höst 2010                                              Inköpskrav 
 

Jämförelsetal planerat/orderlagt fg år 
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TKR      värde TKR    Antal 
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Antal       lines 
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Inköps-       Antal        Antal     Snittantal/ 

värde       artiklar      lines           line           Inpris        Utpris 
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1 byxor 

2 stickat 

3 blusar 

4 kjol 

5 klänning 

6 ytterplagg 

7 kavaj 

8 accessoarer 

9 toppar 
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försäljningsbudget 

 
jan 

 
febr 

 
mars 

 
april 

 
maj 

 
juni 

  
juli 

 
aug 

 
sept 

 
okt 

 
nov 

 
dec 

 
totalt 

 

år  1 2010       vår       höst år  1 

web     11  200 11  200 11  200 33  600 0 33  600 33  600 56  000 56  000 56  000 235  200  

hemförs     40  000 40  000 20  000 100  000 0 20  000 50  000 50  000 50  000 20  000 190  000  

totalt:     51  200 51  200 31  200 133  600  53  600 83  600 106  000 106  000 76  000 425  200 558  800 

antal  hembesök    8 8 4    =  20  st  adr 4 8 8 8 4   =  32  st  adresser 

antal  webkunder    28  st 28  st 28  st   84  st 84  st 84  st 140  st 140  st   =  532  st  under   hösten 

                 

vecko  o  månadsförsäljning               

hemförs 8-10  pers   ¤  600pp=   5  000sek  p  tillfälle  =  10.000  p  vecka  10.000x4=   40.000  sek  p  mån        

nätet 1  kund  p  dag=7  p  vecka  ¤  400  p  p=2  800sek  p  vecka=11  200  p  mån  de  första  2  må n  -  4  mån        

nätet 3  kunder  p  dag=21  p  vecka  ¤  400  pp=  8  400sek  p  vecka=33  600  p  mån  =  de  3  mån  därefter        

nätet 5  kunder  p  dag=  35  p  vecka  ¤  400sek=14   000  p  vecka=56  000  p  mån          

                 

                 

försäljningsbudget                

  jan febr mars april maj juni  juli aug sept okt nov dec totalt  

år  2 2011       vår       höst år  2 

web  11  200 11  200 56  000 56  000 78  400 78  400 291  200 0 56  000 78  400 78  400 78  400 78  400 369  600  

hemförs  20  000 40  000 50  000 50  000 40  000 40  000 240  000 0 40  000 80  000 80  000 80  000 80  000 360  000  

totalt:  31  200 51  200 106  000 106  000 118  400 118  400 531  200  96  000 158  400 158  400 158  400 158  400 729  600 1  260  000 

                 

vecko  o  månadförsäljning               

hemförs samma  so m  m  oenva  vni  ökar  o  kör  dubbelt för  hösten  2011           

nätet 5  kunder  p  dag=  35  p  vecka  ¤  400sek   pp=  14  000  p  vecka=56   000  p  mån         

nätet 7  kunder  p  dag=49  p  vecka  ¤  400sek  pp=19  600  p  vecka=78  400  p  mån          

                 



Likviditetsbudget 

 

 

1 

jan 

2 

febr 

3 

mars 

4 

april 

5 

maj 

6 

juni 

 

 
 
 

 
Momsredovisning                  Var  tredje  månad 

 
 
 
 
 
 
Månad: 

 

Företag:  Garagage  clothing  handelsbolag 
 

År: 

 

INBETALNINGAR exkl moms                                                   Momssats 
 

Kundfakturor  1                  försäljning  webben 

Kundfakturor  2                  försäljning  butiken 

Kundfakturor  3 

Kontantbetalning 

Egen  insättning  av  pengar  och  ingående  kassa  mån  1 

Checkräkningskredit 

Lån 

Av  kunderna  betald  moms,  "utgående  moms" 

Extrarad  för  moms           Ingående  balans  momsfordran 

Momsbetalning  från  Skatteverket 

25%   10  000 16  000 25  000 30  000 

25%   25  000 35  000 25  000 20  000 

25%       
25%       

       

      

      

  8  750 12  750 12  500 12  500 

      

    20  250  
Summa inbetalningar   43  750 63  750 82  750 62  500 
UTBETALNINGAR exkl moms                                                  Momssats 

 

Leverantörsfakt  1 

Leverantörsfakt  2 

Leverantörsfakt  3          div 

Kontantbetalning          varukostnader 

Anställdas  nettolön 

Ägares  nettolön  (vid  AB) 

Preliminärskatt   och  sociala  avgifter  på  löner 

 Ägaruttag  (vid  ensk.  firma  eller  HB) 

Preliminär  F-skatt 

Ägares/företagares   frivilliga  personförsäkringar 

Övriga  kostnader 

Övriga  kostnader 

Investeringar  i  utrustning,  inventarier  mm 

Räntor 

Amortering 

Av  leverantörerna   betald  moms,  "Ingående  moms" 

Extrarad  för  moms                Ingående  balans  momsskuld 

Momsbetalning  till  Skatteverket 

25%       
25%       
25% 10  000 8  000 8  000 8  000 8  000 8  000 

25% 45  000 45  000     
 
 
 
 
 
 
 

 
25% 

      

      

      

      

      

      

      
25%       
25%       

  666 666 666 666 666 

 2  083 2  083 2  083 2  083 2  083 

13  750 13  250 2  000 2  000 2  000 2  000 

      

      
Summa utbetalningar 68  750 68  999 12  749 12  749 12  749 12  749 
LIKVIDITETSFÖRÄNDRING 

 

Ingående  kassa 

Summa  inbetalningar 

Summa  utbetalningar 

 -68  750 -137  749 -106  748 -55  747 14  254 

  43  750 63  750 82  750 62  500 

68  750 68  999 12  749 12  749 12  749 12  749 
Utgående kassa -68  750 -137  749 -106  748 -55  747 14  254 64  005 
 

150  000 
100  000 

50  000 
0 

-50  000 
-100  000 
-150  000 

-200  000                             1                             2                             3                             4                             5                             6                             7                             8                             9                            10                           11                           12 

 



Likviditetsbudget 

 

 

7 

juli 

8 

aug 

9 

sep 

10 

okt 

11 

nov 

12 

dec 

 

 
 
 

 
Momsredovisning                  Var  tredje  månad 

 

 
Månad: 

 

INBETALNINGAR exkl moms                                                   Momssats 
 

Kundfakturor  1                  försäljning  webben 

Kundfakturor  2                  försäljning  butiken 

Kundfakturor  3 

Kontantbetalning 

Egen  insättning  av  pengar  och  ingående  kassa  mån  1 

Checkräkningskredit 

Lån 

Av  kunderna  betald  moms,  "utgående  moms" 

Extrarad  för  moms           Ingående  balans  momsfordran 

Momsbetalning  från  Skatteverket 

25% 14  000 35  000 45  000 50  000 40  000 30  000 

25% 5  000 25  000 35  000 35  000 30  000 20  000 

25%       
25%       

       

      

      
4  750 15  000 20  000 21  250 17  500 12  500 

      

      
Summa inbetalningar 23  750 75  000 100  000 106  250 87  500 62  500 
UTBETALNINGAR exkl moms                                                  Momssats 

 

Leverantörsfakt  1 

Leverantörsfakt  2 

Leverantörsfakt  3          div 

Kontantbetalning          varukostnader 

Anställdas  nettolön 

Ägares  nettolön  (vid  AB) 

Preliminärskatt   och  sociala  avgifter  på  löner 

 Ägaruttag  (vid  ensk.  firma  eller  HB) 

Preliminär  F-skatt 

Ägares/företagares   frivilliga  personförsäkringar 

Övriga  kostnader 

Övriga  kostnader 

Investeringar  i  utrustning,  inventarier  mm 

Räntor 

Amortering 

Av  leverantörerna   betald  moms,  "Ingående  moms" 

Extrarad  för  moms                Ingående  balans  momsskuld 

Momsbetalning  till  Skatteverket 

25%       
25%       
25% 8  000 8  000 8  000 8  000 8  000 8  000 

25% 50  000  50  000    
 
 
 
 
 
 
 

 
25% 

      

      

      
20  000 20  000 20  000 20  000 20  000 20  000 

6  000 6  000 6  000 6  000 6  000 6  000 

      

      
25%       
25%       

 666 666 666 666 666 666 

2  083 2  083 2  083 2  083 2  083 2  083 

14  500 2  000 14  500 2  000 2  000 2  000 

      

 31  750   8  750  
Summa utbetalningar 101  249 70  499 101  249 38  749 47  499 38  749 
LIKVIDITETSFÖRÄNDRING 

 

Ingående  kassa 

Summa  inbetalningar 

Summa  utbetalningar 

64  005 -13  494 -8  993 -10  242 57  259 97  260 

23  750 75  000 100  000 106  250 87  500 62  500 

101  249 70  499 101  249 38  749 47  499 38  749 
Utgående kassa -13  494 -8  993 -10  242 57  259 97  260 121  011 
 

150  000 
100  000 

50  000 
0 

-50  000 
-100  000 
-150  000 
-200  000                             1                             2                             3                             4                             5                             6                             7                             8                             9                            10                           11                           12 

 

Kommentar: 

 



 

 

  
 
+           558  800 
 
 

-                      190  000 

=           368  800 

  

 

 

 

 

 
 
 

80  000 

25  000 

9  000 

50  000 

10  000 

 

 

5  000 

 

10  000 

189  000 

 

28  000 

28  000 

=           217  000 -                      217  000 

  
 

151  800 

 

  
 
+        1  260  000 
 
 

-                      430  000 

=           830  000 

  

 

 

 

 

 
 
 

80  000 

25  000 

10  000 

50  000 

10  000 

 

 

6  000 

 

10  000 

191  000 

 

28  000 

28  000 

=           219  000 -                      219  000 

  
 

611  000 

 

"Normallön" 

  *
)
Årslön  som   ägare  anser   sig  behöva   brutto,  dvs  inkl  skatt, 

    t.ex.  vad  anställda   skulle  haft  i  samma  bransch   och  yrke. 
 

Sociala kostnader 

    Egenavgift  för  ägare.  30%   på  ovanstående  bruttolön. 

    Summa  normallön  och  sociala  kostnader   

  
 

 
115  000 

 
 

34  500 

=           149  500 

 

 

Resultatbudget                                     Företag: Garage  project  by  ljungsvik  

År: 2010   2011 

Intäkter     

      Försäljning  av  varor  eller  tjänster           

Rörliga kostnader     

    Varu-,  materialkostnader.Kostnader  för  främmande  tjänster     

Bruttovinst Intäkter  minus  rörliga  kostnader 66%   66% 

Lön och sociala kostnader  

    Anställdas  bruttolön,   dvs.  lön  och  skatt 

    Ägarlön  brutto   vid  aktiebolag  ("normallön")      *
) 

    Arbetsgivaravgift,  31%,   på  anställdas  löner  (och  ägarlön  vid  AB) 

    Arbetsmarknadsförsäkringar  för  anställda.   7%  av  bruttolönen  ! 

    Personförsäkringar  för  ägare.  7%  av  "normallön"    *) 

 
Övriga kostnader 

        Summa  lön  och  sociala  kostnader 

    Resekostnader.   Bilersättning 

    Lokal:  Hyra,  el,  värme,  reparationer  och  underhåll  etc 

    Kontorsmateriel,  telefon,  porto  etc 

    Marknadsföring 

    Försäljningskostnader  (resekostnader,  övernattning  etc.) 

    Bokföring.  Revision 

    Företagsutveckling  (utbildning,  produktutveckling  etc.) 

    Företagets  försäkringar 

    Leasing  och  hyra  av  utrustning,  övriga  köpta  tjänster 

    Diverse  övriga  kostnader 

              Summa  övriga  kostnader 

Avskrivningar och räntekostnader 

    Avskrivningar  20%  x  investeringar  i  maskiner  och  utrustning 

    Räntekostnader.   Lånat  kapital  och  eget  kapital   x  låneränta 

            Summa  avskrivningar  och  räntekostnader 

Summa  "fasta  kostnader" 

Resultat  vid  aktiebolag  och  ekonomisk  förening 

    Resultat  före  egenavg.   o  "ägarlön"   vid  enskild   firma   o  handelsbolag                               =                                                            = 

 
 

Resultatbedömning för enskild firma och handelsbolag 
 

 
 
 

450  000 
 
 

135  000 

=           585  000 
 

Jämför med Resultat  i  resultatbudgeten! 


