
Sickans matkasse är det perfekta valet för dig som vill ha en enklare vardag!
(O.B.S vi arbetar endast inom Malmö och Lunda regionen)

Är du trött på att stressa runt i affären efter en hård dag på jobbet, för att du sedan ska du stå i en lång 
kö i fler minuter. När du väl är klar ska du köra hem i en kanske allt för vanlig regnig dag. Istället för 
det här så kan du välja Sickans matkasse och komma hem med ett glatt leende på läpparna. Du 
behöver inte oroa dig att det ska vara svårt att handskas med råvarorna. Sickans matkasse står för 
enkelhet och kontroll. Vi vill ge er så bra kontroll kring era beställningar som möjligt, du ska alltid 
känna dig säker kring vad du får i din kasse. Du får kvalitets recept som är ekologiskt anpassade från 
oss som har haft 10 års erfarenhet inom mat branschen. Det enda du behöver är ett kök.

Vi erbjuder två olika typer av kassar:
(Alla matkassar förutom Allergikassen är anpassade fyra personer, du kan lägga till extra personer, 
men då tillkommer det en extra kostnad på 120 kr/ pers på Originalkassen och 149kr på Allergikassen.  
Max fyra personer)

Originalkassen: 399kr. Du får fem middagar till fyra personer med mycket grönt och anpassat till 
tallriksmodellen. 

Allergikassen: 139kr. Allergikassen är en kasse som ser likadan ut som Originalkassen fast med ett 
undantag, fem måltider till en person som är anpassad till dess allergi. Du fyller i allergin vid 
beställning. 

Mer info, gå in på sickansmatkasse.se
Glöm inte att vi erbjuder ekologisk och närproducerade matvaror!



Marknadsföring: 
Vi vänder oss till den moderna familjen som är intresserade att testa något nytt. Vi vänder oss även till 
de personer som inte kan njuta av mat på samma sätt genom att erbjuda en allergi anpassad kasse. Vi 
kommer annonsera på Facebook, även på nyhetsidor, matsidor och på astma och allergi förbundets 
hemsida. Vi finns på Facebook, twitter och instagram. Genom att vi är aktiva på de sociala medierna 
kan folk gå in och läsa om oss och se hur våra måltider ser ut,  på så sett bli lockade att beställa. Vi har 
en egen hemsida där folk kan läsa om oss som heter sickansmatkasse.se. I varje annons anvisar vi våra 
läser till Sickans matkasse eller våra sidor på de sociala medierna. Anledningen att vi väjer internetet 
är att den moderna familjen ofta brukar internetet. De moderna familjerna kommer att öka med tiden, 
därför kommer personerna som ser våra annonser öka. 

Beställning och leverans:

1. För att överhuvudtaget kunna beställa en kasse måste man gå in på vår hemsida sickansmatkasse.se 
och klicka på ”beställ”.

2. Sedan skall man fylla i ett leveransformulär där man samt betalar för sin kasse.

3. Vi börjar förbereda kundernas måltider samma dag som vi ska leverera kassen. Eftersom vi har  
väldigt bra kontakt med våra leverantörer vet vi exakt vad som kommer att levereras till oss varje dag. 
Sedan fixar vi kundernas måltider och därmed kan vi hålla ett tight schema. 

4. Vi tar i mot varorna två timmar innan våra kassar ska levereras , det är beräknat att det kommer ta 
ca en timme att packa ihop allas matkassar. Varje matkasse innehåller två kassar, den ena innehåller 
varor som inte blir fördärvade av kyla och den andra innehåller varor som måste förvaras kallt. 

5. När alla kassarna är färdigpackade placeras den kalla delen i en kylbox och den andra för sig.

6. Matkassarna levereras till kunderna inom Malmö och lunda regionen.Kunderna ska vara hemma 
enligt vårt schema annars ställer vi kassarna utan för dörren och skickar ett sms..

Hinder:
* Om vi inte lyckas få tillräckligt med kunder kommer vi gå minus i ekonomin genom att vi inte säljer 
tillräckligt med matkassar.
* Det finns många konkurrenter inom branschen. 
*Om vi får för många beställningar kan vi få det svårt att leverera lika bra kvalitet på alla kassar och 
då får vi klagomål. Kunderna kommer då välja konkurrenterna istället nästa gång.

Om hindren:
Därmed att vi annonserar och finns på internetet kommer vi antagligen få kunder som gör att 
ekonomin funkar och därmed kommer ekonomin inte var något problem. Vi försöker erbjuda mycket 
mer kvalitet och förhoppningsvis  knäcka våra konkurrenter. Vi håller mycket hög kontroll på hur 
beställningarna ökar och kan därmed erbjuda samma kvalitet hela tiden. Vi kommer anställa mer om 
det behövs så vi inte får några problem med leveransen. 

Fördelar med vårt företag:
* Vi har ett billigt pris till skillnad från våra konkurrenter, men vi erbjuder ändå kvalitet. 
*Vi är en av de få som har allergi anpassad kasse.
* Det är väldigt lätt att förstå hur beställningar med mera går till.

*Allt ingår i kassen så kunderna slipper köpa något. 
* På vår hemsida är vi väldigt tydliga med vad som ingår i priserna vilket inta alla andra konkurrenter 



är.
* Maten är närproducerad och miljöanpassad.

Lokaler och förvaring: 
Vi har ett kontor och ett kök i Lund. Vi använder oss av en av vår egen lägenhet. Där förberedder vi 
recepten och maten.

Vi använder oss inte av något kylrum utan vi har valt att fixa kylboxar inuti transportbilen. På detta 
viset slipper vi använda oss av kylrum för våra varor. Det hela går till på detta viset: Vi har en god 
kontakt med våra leverantörer, därmed vet vi exakt vad vi behöver. Därmed kan vi planera recepten. 
En timme före leverans tar vi i mot varorna och packar ihop kassarna. När det är dags att leverara 
kassarna placeras de i kylboxarna där de håller rätt temperatur och varorna håller sig färska. 

Den som beställer får två kassar en med det som inte behöver kylas och en med det som behöver vara i 
kyla. Vi har ett schema som gör att kunderna vet när vi ungefär levererar hos dem. Så därför är det i 
stort sätt alltid hemma. De är deras ansvar att vara hemma vid avtalad tid.

Ekonomin:

(Första månaden)

Inkomst Utgift +/-
Startaeget bidrag: 26000kr Löner: 38000kr (bruttolön) 1500kr
80 kassar: 34400kr  Tillverkning av 

80 matkassar:13000kr
Annonsering av mattillverkare: 
3500kr 

Bensin: 3500kr

Lån 8000kr Hyra av bil: 7000kr
Annonsera på nätet: 3000kr
Plast och pappersprodukter: 
1000kr
Engångs inköp:3200kr
Leverans kostnader (endast för 
själva leveransen) :1500kr

 (Leverans varorna ingår i priset till tillverkningarna av matkassarna)

Förklaring till tabellen:
Vi satsar inte på att gå med vinst med stora summor, utan ligger precis på gränsen. För att kunna få 
kunder första månaden eller det vi kallar första säljmånaden har vi gått ut en månad tidigare och 
marknadsfört oss. Vi räknar därmed in denna summa i avgifter den första månaden. Engångsköp 
räknas med för denna månad och vi kommer slippa den kostnaden nästa månad. Nästa månad kommer 
vi sälja mer kassar och slippa några startkostnader och därför gå mer plus en vad vi gör denna månad. 
Lånet var nödvändigt för att få igång företaget.   

Negativt med ekonomin:
*Därmed att vi får en annonserings inkomst genom att göra reklam för mattillverkare och om de bryter 
kontraktet så att de inte vill att vi gör reklam för dem kan vi få problem med ekonomin. Men därmed 
att vi redan har ett kontrakt första månaden och vi kommer får mer matkasse beställningarna nästa 
månad så är det inte så stor risk att ekonomin blir påverkad.



*Om företaget skulle gå dåligt har vi inte så mycket pengar att betala med därmed att vi går väldigt lite 
i vinst. Vinsten kommer öka efterhand och då har vi mer pengar att betala med om det skulle bli kris. 
Men till en början är det mer osäkert.
* Vi har ett litet lån att betala av, men det är väldigt litet. 

Positivt med ekonomin:
*Vi har ett bidrag under en längre period vilket gör att vi inte kommer behöver skaffa fram andra 
inkomster. Vi får startaeget bidraget.
* Det positiva med vår ekonomi är att vi ser att försäljningen av våra kassar kommer öka efter varje 
månad och då få en starkare vinst.
* Vi går plus redan första månaden vilket gör att vi inte har några skulder att betala nästa månad.
* Vinsten går inte till oss själva utan den går till företaget om det skulle hända ekonomiska kriser. 

Ett arbete gjort av Sebastian och Hampus


