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Organisation

Företagets inre organisation:

Våran organisation är att motverka oönskade föremål i sin dryck. 
Filippa är våran vd vilket innebär att hon koll på strukturen av företaget och också att alla
sköter sig inom företaget. 
Emma är marknadsförare vilket innebär att hon marknadsför vårat företag.
Jennifer är produktion och inköpare vilket innebär att hon håller koll på hur saker säljs och
håller också koll på att allt kommer in rätt. Sen är hon den som också köper in sakerna som
behövs för att tillverka.
Julia är personalchef så hon håller koll på att alla gör sitt jobb och inte struntar i mina
arbetsuppgifter.
Leonora är kommunikatör vilket innebär att hon har i uppgift att förmedla företagets
budskap och varumärke, samt att sprida information om företaget.
Lizette är ekonomichef och det innebär att hon ansvarar för utbetalningar, inbetalningar,
ekonomiskredovisning, samt upphandling.
Sen så är Moa försäljnings ansvarig, hon ansvarar för försäljningen av produkterna och att
allting går rätt till. 

Nätverk:

Allmänna tips och råd, Christer Kaasalainen. Lärare som ger oss stöd och hjälp oss under
lektioner
 Rådgivare, Johan Idstam.
Rådgivaren ger tips och råd för hur vi ska driva företaget på bästa sätt t.ex. hur vi ska
prissätta produkter, tänka kring ekonomin osv 



Affärsidé, produkt & mål

Affärsidé:

Vi ska göra muggöverdrag som är gjorda för alla, men vi har specifikt gjort dem för sånna
tillfällen där man ska ut på ett offentligt ställe där det finns en risk att någon lägger något i
din dryck. Alltså tänker vi att våran målgrupp är 18+

Produkt och produktbeskrivning:

Ett muggöverdrag till din dryck för att undvika oönskade saker i din dryck

Vision och mål:

Vårat mål med UF-företaget är att människor ska kunna känna sin tryggare i vardagen och
det ska ske mindre olyckor. Vårat kortsiktiga mål med företaget är att kunna starta upp
företaget och få en färdig ställd produkt. Sen är vårat långsiktiga mål att få en färdig
produkt och att vi är nöjda med det vi har gjort och presterat. 



Hållbart företagande

Vi arbetar med hållbart företagande genom att försöka använda så miljövänligt material
som möjligt, se till att våran produkt går att återvinna och återanvända. 
Vår tanke med företaget är inte att tjäna pengar utan att ha ett samhällsansvar genom att
öka tryggheten hos människor som är ute och dricker på krogen. 



Marknad

Marknad och kunder:

Kunderna ser vi skulle vara från 18+, är ute på krogen och är rädd för att få något oönskat i
sin dricka. Det skulle även kunna vara kunder i andra åldrar som vill undvika exempelvis
kryp i sin dricka när dom är utomhus. 

Konkurrens:

Det finns andra företag som har liknande syfte som vårat företag, att inte bli drogad ute på
krogen. De företag vi har sett har ett armband som man droppar drickan på för att se om
det finns någon form av drog i den. Vi har även sett liknande produkter som våran i
Amerika men inget liknande lokalt. 

Marknadsföring och kunkurrensmedel:

Vi tänker att vi marknadsför oss främst genom sociala medier för att på så vis nå vår
önskade målgrupp på ett enkelt sätt. Vi tänker även att vi ska marknadsföra vårat företag
på julmässan i december.  

Prissättning:

Vi har inte satt ett fast pris ännu men ett troligt pris skulle kunna vara mellan 40-60kr



Årsplanering

Några viktiga händelser för oss är:

Julmässan v.49 9/12-22
Västeråsmässan 15-16/3 - 22 
Silverstänk 20/5-22 
Entreprenörskapsdagen 26/4-22 
Årsredovisning 1/6-22

Det här är dom aktiviteter som kommer att hända under vårat UF år, det kan ändras under
året.



Resultatbudget

Intäkter

Försäljning 1000

Övriga intäkter 0

Summa intäkter 1000

Kostnader

Inköp 900

Registrering / försäljning 0

Övriga kostnader 0

Summa kostnader 900

Resultat 100

Kommentar till ekonomin och resultatbudgeten:

Syftet är inte vart tjäna så mycket som möjligt utan att få företaget att gå runt 



Likviditetsbudget

Planerade inbetalningar sep okt nov dec jan feb mar apr maj

Riskkapital 0 0 0 1050 0 0 0 0 0

Försäljning 0 0 0 0 500 500 0 0 0

Övrig försäljning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsring 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa inbetalningar 0 0 0 1050 500 500 0 0 0

Planerade utbetalningar

Inköp 0 0 0 900 0 0 0 0 0

Övriga utbetalningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Registrering / försäkring 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Återbetalning av riskkapital 0 0 0 0 0 0 0 1050 0

Summa utbetalningar 0 0 0 900 0 0 0 1050 0

Likvida medel

Ingående likvida medel 0 0 0 0 150 650 1150 1150 100

Summa inbetalningar 0 0 0 1050 500 500 0 0 0

Summa utbetalningar 0 0 0 900 0 0 0 1050 0

Utgående likvida medel 0 0 0 150 650 1150 1150 100 100

Kommentar till ekonomin och likviditetsbudgeten:

Vi har pengar i kassan hela tiden om det skulle komma någon oförutsedd kostnad


