
Uppgift i Projektmetodik, Företagande och Entreprenörskap 

Förutsättningar 
Ni arbetar i grupper om 3-5 personer som ni själva väljer, indelade enligt maximal spridning i MBTI. 

Förslagen på gruppindelning måste godkännas av ansvarig lärare. Alla måste ha en grupp och om ni 

inte lyckas med detta själva kommer lärarna att hjälpa er med detta. Försök hitta en grupp som har 

samma ambitionsnivå som ni själva när det gäller betyg.  

Scenario 
Ni i gruppen har långtgående planer på att starta eget företag. Ni har t o m fått in er första förfrågan 

från kund och nu är det dags att göra verklighet av planerna. Det är dags att skriva en affärsplan och 

en offert för att ge till kund så att ni kan få in ert första uppdrag som nyföretagare. Ert företag är 

inriktat mot IT-branschen med specialisering mot Unix/Linux och helhetslösningar. I övrigt har ni fria 

händer vad kommer till affärsidé och specialinriktning.  

Affärsplan 
Affärsplanen ska innehålla (utan inbördes ordning): 

• Affärsidé 

• Marknad 

• Konkurrentanalys – 3 viktigaste konkurrenterna 

• Lokal/utrustning 

• Namnet på företaget 

• Vilken typ av företag ni tänker starta, AB, HB osv 

• SWOT-analys 

• Ekonomisk analys 

• Riskanalys 

För betyget VG krävs: 

• En finansieringsplan med tidsplan. Den ska innehålla alla kostnader i företaget, 

prognosticerade intäkter komplett i ett diagram med en kort förklaring. Ta även med 

vilket/vilka finansieringsalternativ ni hade tänkt er. 

• GANTT-schema över er företagsstart 

Affärsplanen ska vara i pdf-format och vara formellt skriven. Det betyder försättsblad, 

innehållsförteckning, sidnumrering, sidhuvud, sidfot. Glöm inte heller att få med namnen på 

medlemmarna i gruppen. Allt ska lämnas in den 31a maj.   

Offerten till kund: 
Förutom affärsplanen ska kunden få en offert som ska innehålla: 

• Presentation av oss som företag och vi som arbetar här (dvs gruppen och vilken bakgrund 

och erfarenhet ni har. Ni har här fria händer att hitta på egna bakgrunder)  

• Tekniskt lösningsförslag i form av skisser på nätverket och lokalerna  

• En inköpslista med alla olika typer av hårdvara och mjukvara som behövs 



• Hur era lösningar uppfyller kundens behov 

• Ett pris på hela lösningen och alla delar i lösningen 

Detta ska också lämnas in den 31a maj.  

Redovisning 
Allt ska redovisas den 31a maj på lektionstid från kl 13. Varje grupp har ca 20 min på sig. Under 

presentationen ska ni framförallt presentera affärsplanens innehåll för klassen.  

Övrigt 
Om något är oklart vad gäller uppgiften eller genomförandet måste ni som grupp se till att ställa de 

frågorna så att ni kan fortsätta arbetet, precis som i verkligheten. Utan ställda frågor kommer ni inte 

att få svar på det ni behöver veta.   

Lycka till!   

    

 

 

 


