BIDRAG TILL ÅRETS AFFÄRSPLAN
Göteborgsregionen
2018/2019
Göteborgs Högre Samskola

Unika pins, precis som du!
#vastarK
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AFFÄRSIDÈ

ALTwear tillverkar pins av återvunnen
metall för att sprida budskapet vastarK.
Bär vår pin med stolthet för att visa
att just du är starK, att just du är stolt
över dig själv och att just du
vet vem du själv är.

Klicka på ikonen och följ oss!

#vastarK
3

ORGANISATION
Theo Ladow
VD

I spetsen av företaget finner vi Theo, vår VD, som med
energi, glädje och lugn sprider positivitet i företaget.
Theo ser motgångarna som utmaningar och tack vare
dessa blir vi starKare.

Linnea Olovsson
EKONOMI

Med sitt sinne för organisation ser hon till att ALTwear
alltid vet vad som är nästa steg i utvecklingen. Med denna organisationsförmåga kommer också ett intresse för
siffror och ekonomi. Hennes effektivitet och noggrannhet
är mycket betydelsefulla. Med Linnea kommer ALTwear
att kunna nå sina mål.

Alice Alvling

MARKNADSFÖRING
För företaget är Alice kreativa sidor både inom skrift och
design en stor tillgång. Även Alice har en bra organisationsförmåga och får jobbet gjort samtidigt som hon alltid
vill att alla ska må bra.

Inez Starck-Johnson
SÄLJ

Inez ÄLSKAR att snacka och är bra på att knyta nya kontakter. Positivitet är det som Inez utstrålar och hon skapar
god stämning för såväl kunder som inom företaget.
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SAMARBETEN
RÅDGIVARE

STENA RECYCLING

Fredrik Löfgren är grundare och
hållbarhetsrådgivare för företaget
GOCSR. Fredrik har nästan i hela
sitt yrkesliv arbetat med hållbarhet
och han är också vår rådgivare.
Han brinner för detsamma som
vi - att skapa ett hållbart samhälle.
Fredrik har hittills fungerat som ett
bollplank och med honom har vi
kunnat utveckla vår affärside till det
bättre. Våra återvunna pins fick ett
syfte och ett budskap som ALTwear
står bakom och vill sprida. Fredriks
hjälp och arbete genererar stor
nytta och han är en inspirationskälla för företaget.

Bolaget Stena Recycling är vår
samarbetspartner som sponsrat oss
med den första metallen för att
starta vår verksamhet. De har givit
oss utstansade metallbrickor från
industrin som genom oss får nytt liv
och en ny mening.

GRAFISK DESIGN
Vår logotyp har skapats med hjälp
av Victoria Edström Bartley som
är grundare och Creative Director
på Bartley Design. Under UF-året
kommer hon hjälpa oss med logotyp, grafisk profil samt affärplanens
utseende och hjälpen från Bartley
Design har givit företaget lite extra
skjuts.

KRONPRINSESSPARETS
STIFTELSE
En stiftelse som arbetar med att
främja god hälsa och motverka
utanförskap bland barn och unga i
Sverige. Stiftelsen skapades för att
starta, uppmärksamma samt bekosta projekt som arbetar för god
hälsa och förstärker band mellan
barn och unga. Vi ger10 kronor
per varje såld pin till stiftelsen.
Klicka på ikonen och följ oss!
altwearuf@gmail.com
Stampgatan 13
416 64 Göteborg
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PRODUKTBESKRIVNING
Att varje dag gå upp ur sängen och ta sig till skolan trots att man inte vill
- det är starKt. Att hela tiden finnas vid sidan av sin sjuka mormor - det är
starKt. Att göra det man tidigare inte vågat eller våga stå emot det man inte
vill - det är starKt.
Alla prestationer som ger en själv en seger vill vi prisa genom vår pin. De
ska bäras föratt man var, är eller kommer vara starK.
Pinsen är tillverkade av återvunna utstansade metallbrickor i koppar från
Stena Recycling. Dessa är sedan handgjorda av oss fyra genom instansning av bokstaven S som står för starK och ALT som står för alternative
vilket är en del av vårt företagsnamn.
Pinsen är en accessoar men för oss ett statement. Bär denna och visa att du
står bakom budskapet #vastarK.

TILLVERKNINGSMÅL
Materialet vi tillverkar pinsen av är idag sponsrat av Stena Recycling.
När vi fått igång verksamheten är målet att vi köper in metallen från
Stena Recycling, vilket för oss blir en kostnad på 50 kronor per kilo.
Framtida mål gällande produktionen är att det kommer vara anställda
som tillverkar pinsen med ungefär samma medel vi använder så att de
fortfarande är handgjorda. Detta gör det möjligt att få in fler människor
på arbetsmarknaden och möjligheten att arbeta med något betydelsefullt. Förpackningarna i form av påsar som pinsen säljs i är i köpta från
en återförsäljare i Sverige. Vi har valt att se till att dessa påsar ändå är
dekorativa och fina så kunden känner att de kan återanvända påsen till
olika tillfällen. Att ha en miljötänk handlar inte bara om att allt ska vara
återvunnet, utan äver hållbart och användbart. I framtiden ser vi dock att
vi beställer påsar av leverantören, Vägen ut Kajskjul 46, där de skapar
arbete åt människor som står utanför arbetsmarknaden samt tillverkar,
i vårt fall, påsar av återanvända tyger. Vi vill se ALTwear växa genom
att flytta vår tillverkning från skolmiljön till industrier och verksamheter i
Göteborg.
Här stansar vi in bokstaven S som
står för starK och ALT som står för
alternative vilket är en del av vårt
företagsnamn.
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Pinsen kommer säljas för 69 kronor och priset är baserat dels på vår
marknadsundersökning och på våra kostnader men också på att vi
kommer ge bidrag per såld enhet till Kronprinsessparets Stiftelse. För
varje såld pin ger vi 10 kronor till stiftelsen som i sin tur arbetar med
att ge tillbaka, genom att främja god hälsa och motverka utanförskap
bland barn och unga i Sverige.

MÅL & VISION
Vi har ett enkelt mål och det är att människor ska må bättre. Vår vision är att alla ska kunna
Vara starKa individer och tro på sig själva utan att påverkas av att andra försöker trycka ner
en. Vi vill se vår pin överallt som en symbol för styrka, mentalt och fysiskt. Alla som står bakom
detta budskap ska bära vår pin vem de än är. ALTwear vill skapa en rörelse och inte ses som ett
företag eller organisation. Vi tror på att alla är starKa, man måste bara våga. Att våga ta steget
är lättare om man vet att fler står bakom samma budskap - att vastarK.

FRAMTIDSMÅL
Vi strävar efter att budskapet #vastarK ska
spridas och nå ut till hela Sverige. Detta kan
vara svårt att uppnå under ett UF-år och därför
ser vi till de långsiktiga målen.
Vi kommer under året jobba för att sprida
vårt budskap genom sociala medier, mässor,
julmarknader och förhoppningsvis genom
influencers och gerillamarknadsföring. Med
gerillamarknadsföringen kommer vi till exempel
dela ut lyckokakor med starKa budskap eller

spela in reklamfilmer då vi delar ut något och
berättar om vårt budskap.
Vi kommer också vilja skapa en hemsida där
vi kommer länka till organisationer eller skriva
quotes som kan hjälpa om man inte känner sig
starK. Men i nuläget finns denna del på vår
Instagram. Allt för att människor ska kunna ta
del av budskapet.

#vastarK

FINANSIELLA MÅL
Sälja150 pins, ge1500 kronor till Kronprinsessparets Stiftelse.

PERSONLIGA MÅL
Få inblick i näringslivet, en person har nått ut till oss personligen för att berätta att ALTwear
gjort dem starKa.

KORTSIKTIGA MÅL
Tävla i SM, vinna minst en UF-tävling, ha en färdig produkt innan Haga julmarknad.

Våra pins är tillverkade av återvunnen koppar.
Stena Recycling sponsrar oss med vårt första kilo.
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MARKNAD &
KONKURRENTER

Samhället idag är tufft på många sätt och det är många som inte tror sig räcka till
eller vara bra nog. Detta problem vill vi uppmärksamma och samtidigt göra det
på ett hållbart sätt. ALTwear producerar pins av återanvänd metall.
Pinsen symboliserar att man ska vara starK och tro på sig själv oavsett vad som
ligger bakom att man inte känner sig starK. Vi upplever själva i vår vardag att
behovet finns och att våga ta steget är lättare om man vet att fler står bakom
samma budskap - att vastarK.
MARKNAD

KONKURRENTER

Inledningsvis ser vi ALTwears marknad som
lokal i Göteborg där vårt material, tillverkning
och försäljning kommer ifrån och där vi är
etablerade. Men genom sociala kanaler syns
vi också bredare och nationellt och vill därför
inte begränsa marknaden till Göteborg utan vi
kommer i framtiden se Sverige som vår marknad för att sprida vårt budskap och produkt till.

För budskapet som sådant ser vi inte att vi
konkurrerar med liknande rörelser så som våga
vara dig själv #vvds. Istället stärker vi varandra
och ökar medvetenheten om olika behov som
finns i samhället.

Målgruppen vi vänder oss till är inte enbart till
de som har det tufft utan även de som vill
uppmärksamma problemet och stödja. Vi vill
skapa en rörelse för support och medvetenhet
där pinsen symboliserar budskapet - ”Tack för
att du finns och är starK, våga sprid din historia
och visa andra att de också kan vara StarKa”.
Enligt vår marknadsundersökning där 125, starKa personer, deltog känner 43% att de
inte vågar vara sig själva i alla sammanhang.
Denna problematik vill vi lyfta med våra
pins - att faktiskt många är osäkra trots att man
inte tror det, om någon som man tror är
en starK person bär en av våra pins kan det
hjälpa andra som inte är starKa i sig själva att
förstå att de inte är ensamma.
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Väletablerade företag som H&M eller Zara
skulle kunna ses som våra konkurrenter eller
disruptives. Detta eftersom andra attribut som
exempelvis en scarf eller ett smycke kan ge
samma känsla som en pin från ALTwear om
man ser utan budskapet. Men med budskapet
vastarK profilerar vi oss gentemot redan etablerade företag.
Det finns en mängd organisationer som arbetar
med välgörenhet exempelvis Cancerfonden,
Majblomman eller Project Playground. Dessa
arbetar med konkret välgörenhet medan vi vill
ge konsumenterna en produkt som betyder
något, en pin med ett budskap man står för.
Därför ser vi oss inte som en organisation eller
företag utan en rörelse.

S

TRENGTHS

handgjorda, återvunnet
material, står för att
#vaStarK, köper för
en god sak, producerade
i Göteborg, låg
tillverkningskostnad.

W

EAKNESS

oetablerade, tidsbrist,
ingen fysisk butik/webbshop, lågt startkapital,
litet utbud.

O

PPORTUNITIES

stor målgrupp, god tillgång
till återvunnet material,
chans att bredda
vår marknad över Sverige.

T

HREATS

övertro på att man vågar
visa vad man står för, svårt
att etablera sig.

MARKNADSUNDERSÖKNING
Marknadsundersökningen genomförde vi för att få en uppfattning om kundernas intresse för ALTwear.
Vi publicerade den på vårt Instagram konto samt på våra egna sociala kanaler för att få spridning bland ålder
och kön. Totala antalet var 125 deltagare där 59% var kvinnor, 34% män och 6% annat. Undersökningen gav
oss en indikation att intresset för produkten var stort, hela 55% kunde tänka sig att köpa produkten.
HUR VILL DU ATT DIN PIN
SER UT?

VAR VILL DU KÖPA PINSEN?

Koppar 37%
Enfärgad 33%
Mönstrad 30%

Mässor 23%
Online 42%
Butiksåterförsäljare 35%

Gav oss en inblick i vad konsumenterna vill ha och detta
ledde till att vi tillverkade
pinsen endast i koppar då det
var det som de flesta kunderna önskade.

Behovet av en webbshop är
stort, därför är en hemsida ett
självklart framtidsmål för oss.
Vi kommer att ställa ut på mässor och julmarknader och våra
pins kommer även gå att köpa
via DM på Instagram.

KÄNNER DU ATT DU KAN
VARA DIG SJÄLV I ALLA
SAMMANHANG?

HUR MYCKET SKULLE DU
BETALA FÖR EN PIN SOM
STÅR FÖR ATT VASTARK?

Ja 44%
Nej 43%
Vet ej 12%

49-69 kr 68%
69-89 kr 16%
89-100 kr 15%

Vi fick här chans att se det
svart på vitt. Att människor i
vår närhet inte alltid vågar
vara sig själva. Vår ide om att
sprida vårt budskap växte sig
då starKare.

Även här tog vi hänsyn till
konsumenternas preferenser
och tog med detta i beräkningen av pris vilket ledde till att
vi säljer pinsen för 69 kr och
valde även att donera pengar
för att få ett mervärde.

59%

34%

6%
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HÅLLBARHET
Vår affärsidé grundar sig i att bidra till ett
bättre samhälle genom att lyfta en allvarlig fråga.
Att bidra till utveckling av samhället i positiv riktning
går i linje med tankarna kring ett hållbart företagande som vi ser oss representera. ALTwear arbetar
därför hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

PROFILERING
HÄR SYNS VI
Vår största marknadsföringskanal är genom Instagram, här når vi ut lokalt i Göteborg men också
till resten av Sverige. ALTwear kommer också synas på Haga julmarknad, Göteborgs Fältrittklubbs
julmarknad och under UF mässan på svenska
mässan. Säljtillfällena ser vi inte endast som en
möjlighet att sälja våra pins utan det är också ett
sätt att synas och möta kunderna i verkligheten
för att kunna sprida vårt budskap.

EKONOMISKT
Låg produktionskostnad. Följa budget.
Ha som mål att kunna bidra till samhället i
form av stöd till Kronprinsessparets Stiftelse.
Spara på egna resurser.

EKOLOGISKT
Återvunnet material. Tillverkat lokalt.
Så liten negativ miljöpåverkan
som möjligt.

BAKGRUND TILL VÅR LOGGA
Vi ville skapa en känsla av handgjort och samtidigt visa att allt inte är exakt likadant och perfekt;
precis som att allas historier inte är de samma.
Tillsammans med Creative Director, Victoria Edström Bartley skapade vi en logga där typsnittet
ser handgjort ut för att både gestalta vårt hantverk
i pinen men också för att visa att allt inte är felfritt.
Ljusrosa är en färg som symboliserar kreativitet
och visdom, två karaktärsdrag som är viktiga för
att våga vara starK. Den ljusgrå och den mörkgrå färgen i logotypen ska framhäva ett engagemang av stabilitet, säkerhet och auktoritet.

VÅR GRAFISKA PROFIL
SOCIALT
Uppmärksamma problemet att många inte
tror sig räcka till eller vara bra nog. Ge
bidrag för att stödja arbetet som görs kring
ungdomars ohälsa. Driva företaget ur ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
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ALTwear’s logotyp genomsyrar hela vår grafiska
profil, från affärsplanens layout, sociala medier
och visitkort. Detta gör vi genom att använda
samma typsnitt, färgskala och placera vår logotyp på mediet, t.ex. via en profilbild eller på baksidan av visitkort. ALTwear har valt att arbeta med
den sociala kanalen Instagram där vi publicerar
inspirerande bilder på vår produkt, bilder på processer och samarbetspartners samt säljtillfällen.

okt

nov

dec

feb

jan

apr

mar

AKTIVETETSPLAN

sep

jun

maj

UF Registrering
Logotyp
Rådgivarmöten
Marknadsundersökning
Inköp
Affärsplan
Sociala Medier
Skapadet av pin
Julmarknad
Gruppmöten
Monterbyggen
UF Mässa
Årsredovisning
Avveckling

EKONOMI

LIKVIDITETSPLAN
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

0

1 700

1 636

1 036

3 146

3 441

3 736

4 406

4 996

5 586

FÖRSÄLJNING

0

0

0

2 760 (40st)

345 (5st)

345 (5st)

690 (10st)

0

RISKKAPITAL

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALA
INBETALNINGAR

2 000

0

0

2 760

345

345

2 070

690

690

0

UF-REGISTRERING

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VARUINKÖP

0

64

600

0

0

0

0

0

0

0

UF-MÄSSAN

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

MONTERBYGGE

0

0

0

100

0

0

400

0

0

0

MARKNADSFÖRING

0

0

0

150

0

0

200

0

0

0

BIDRAG

0

0

0

400

50

50

300

100

100

0

ÅTERBETALNING AV
RISKKAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

TOTALA
UTBETALNINGAR

300

64

600

650

50

50

1 400

100

100

2 000

MÅNADENS
ÖVER-/UNDERSKOTT

1 700

−64

−600

2 110

295

295

670

590

590

−2 000

UTGÅENDE
BALANS

1 700

1 636

1 036

3 146

3 441

3 736

4 406

4 996

5 586

3 586

INGÅENDE
BALANS
INBETALNINGAR

2 070 (30st) 690 (10st)

UTBETALNINGAR
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RESULTATBUDGET

Pessimistisk

Sannolik

Optimistisk

69* 50

69* 100

69* 150

Materialsponsring

500

500

500

Varuförsäljning

3 450

6 900

10 350

TOTALA INTÄKTER

3 950

7 400

10 850

Registreringsavgift

300

300

300

Spänne

32

64

94

Koppar (Cu)

75

75

75

UF-mässa

500

500

500

Monter

500

500

500

Marknadsföring

350

350

350

Bidrag Stiftelse

500

1 000

1 500

Visitkort

325

325

325

Förpackningar

350

600

900

Lim

100

100

100

TOTALA

3 032

3 914

4 644

RESULTAT

918

3 586

6 206

Antal produkter
INTÄKTER

Nollpunkt 39 st
Fasta kostnader 1 975kr
Varukostnad 18,39kr
Pris 69kr (varav 10kr till organisation)

KOSTNADER

PRISKALKYL 100 PRODUKTER
KOPPAR

SPÄNNE

LIM

FÖRPACKNING

BIDRAG

TOTAL
KOSTNAD

TOTAL
KOSTNAD/ST

FÖRSÄLJNINGSPRIS

TÄCKNINGSBIDRAG/ST

TÄCKNINGSGRAD

75kr

64kr

100kr

600kr

1 000kr

1 839kr

18,39kr

69kr

50,61kr

73,35%

SIGNATURER
Theo Ladow, VD

Linnea Olovsson, Ekonomi

Alice Alvling, Marknadsföring

Inez Starck-Johnson, Sälj
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