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Som verkställande direktör för Nomad – smart food ser-
vices, är jag stolt att få presentera en tjänst som repre-
senterar nytänkande och vilja att förbättra människors 
välmående. Ett samarbete med Nomad innebär inte bara 
en effektivisering inom verksamheten, utan även en öppn-
ing för nya matupplevelser inom take away. Att vi är nya 
på marknaden i en bransch med hård konkurrens, ser vi 
inom organisationen som en fördel då vi har kommit till 
insikt att ingenting är omöjligt så länge vi lyckas bibe-
hålla vilja och glöd.
 
Rebecca Theander, Verkställande Direktör

Förord
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Vision
Nomad ser en ljus framtid inom restaurangbranschen. 
Som verksamhet på resande fot vill vi eliminera den 
negativa inställningen gentemot dagens befintliga res-
taurangvagnar. Detta genom att erbjuda ett lunchalter-
nativ av hög kvalité som kombinerar begreppen slow 
food och fast food till vårt vinnande koncept - smart 
food. I verksamheten Nomad strävar vi efter att ska-
pa ett stabilt varumärke och vara det självklara hjälp-
medlet inom marknadsföring i restaurangbranschen. 

Mission
Vi vill engagera fler människor till att värdera om sitt 
val av lunchrestaurang genom att sätta guldkant på de-
ras matvanor. För att lyckas med detta erbjuder vi mat 
med mycket omtanke som är lagad på närpro ducerade 
råvaror av de bästa restaurangköken i Nordvästra Skåne.

Affärsidé riktad mot restauranger
Nomad erbjuder högkvalitativa restaurangverksam-
heter i Nordvästra Skåne en reklamtjänst där vi, genom 
att servera restaurangens produkter i vår restaurang-
vagn, marknadsför verksamheten.

Affärsidé riktad mot slutkonsumenten
Nomad erbjuder dig i Nordvästra Skåne som är på 
språng, en snabbt serverad lunchmåltid från vår mod-
erna restaurangvagn, tillredd med mycket omsorg och 
de bästa av råvaror från väletablerade restauranger.

Företagets bakgrund
Idén härstammar ifrån USA där det pågår en riktig 
“rush” som kallas Guerilla Street Food - en kedja med 
restaurangvagnar som utan att ta hänsyn till lag och 
rätt, ställer sig på de mest bisarra platser och serverar 
högkvalitativ mat tills de så småningom stoppas. Idén 
spred sig sedan vidare till England och formade de så 
kallade “Pop-Up Restaurants”, där restauranger av alla 
slag har möjlighet att hyra in sig i deras anläggningar. 

Nomad har valt att inspireras av denna resa och har 
utifrån den amerikanska grundtanken utvecklat ett nytt 
revolutionerande koncept. Idén bygger på att värdesätta 
och servera god närproducerad mat i samarbete med 
högkvalitativa restauranger på ett snabbt och enkelt vis, 
där vi anpassar vår plats efter var folk befinner sig. 

Introduktion
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Smart Food-konceptet
Konceptet innebär att vi levererar maten lika snabbt 
som om det vore fast food, men med en kvalité som 
slow food står för. Tack vare detta erbjuder vi kunden 
en ny och spännande syn på lunchmåltiden.

Konceptet vädjar till mat i sin enkelhet. Det vill säga, 
inga tillsatser eller e-medel som ofta förekommer i 
färdigpreparerad mat. Konceptet bottnar även i att an-
vända sig utav närproducerade råvaror så gott det går, 
som idag är en växande trend. Vi vill helt enkelt upplysa 
konsumenten om vad de stoppar i sig. 

The Camel
Vår unika och fräscha restaurangvagn gör det möjligt 
att förflytta oss efter lunchkunderna och leverera smart 
food-konceptet vart vi än befinner oss. Genom att ha en 

restaurangvagn med en fräsch och sofistikerad design 
kommer vi inte förknippas med de klassiska, sunkiga 
restaurangvagnarna. Vagnens design kommer således 
att väcka uppmärksamhet bland människor och där-
igenom dra till sig kunder som sedan lämnar med mat 
och ett leende på läpparna. 

Nomad Services
Vi erbjuder restauranger en innovativ reklamtjänst där res-
taurangerna själva tillreder maten för att Nomad senare 
ska kunna sälja den. På detta sättet får restaurangerna pub-
licitet, samtidigt som konsumenterna får chansen att sma-
ka och uppleva de olika restaurangernas matupplevelser.

Vara, tjänst och produktion
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Marknadsföring
Nomads affärsidé är helt unik på den svenska marknaden 
vilket gör att idén lättare kommer att ta plats i media. 
Dessutom är den en del av restaurangbranschen, som 
i sig är väldigt sammansvetsad. Nya trender tenderar 
att spridas fort, vilket i vårt fall medför att Nomads 
varumärke snabbt kommer att etableras på marknaden.

Även på detta plan kommer vår idé hjälpa oss i 
marknadsföringsprocessen. Genom att tidigt skapa en 
pressrelease i ett flertal medier, kommer många hun-
griga blickar successivt dras mot vår verksamhet.

Nomad räknar med en positiv publicitet tack vare 
samarbetspartners som svarar för redan väletablerade 
företag med goda rykten. 

Under en kvalitativ marknadsundersökning, där vi 
tagit reda på vad slutkonsumenten söker och vad våra 
tänkbara framtidspartners har för tankar, har vi kunnat 
utforma och utveckla Nomad efter dessa synpunkter. 
Dessutom vet vi hur vi ska arbeta för att bli bättre än 
våra konkurrenter.

Kunder
Vi riktar oss främst mot människor som värdesätter bra 
mat till ett lågt pris. Människor som inte alltid har tid 
att sätta sig ned och slå sig till ro för att äta lunch får 
också oftast till följd nöja sig med något väldigt enkelt. 

Konkurrenter
Inom restaurangbranschen är det över lag en hård 
konkurrens. Våra främsta konkurrenter är lunchres-
tauranger med take away-alternativ, men även andra 
restauranger. Beroende på vilken plats vi befinner oss 
på, varierar också konkurrenterna. Däremot är vår 
affärsidé unik i den bemärkelsen att vi utnyttjar våra 
konkurrenter eftersom de svarar för eventuellt poten-
tiella kunder i framtiden. 

Processen

Marknaden

→

4. Lunch är redo att serveras från restaurangvagn

→
→

1. Närodlade råvaror levereras till restaurang

2. Restaurang tillagar och paketerar maten

3. Färdig lunch levereras till restaurangvagn
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Marknaden

Marknadsundersökning
Av 200 personer i alla åldrar tillfrågades män och 
kvinnor i Helsingborg om sina lunchvanor och vad de 
värderar hos diverse lunchrestauranger. Av dessa var 
hela 92% positiva till smart food-konceptet efter att ha 
hört vad det innebär, medan 8% var tveksamma.

72% har negativ inställning till dagens restaurangvag-
nar, där variabler som dåligt utbud, hygien, personal 
och kvalité präglar resultatet. Detta är ett hinder för 
oss och vi måste visa att vi är raka motsatsen.

De tillfrågade personerna fick även välja ett av 
fyra alternativ som de upplevde som viktigast när de 
väljer lunchrestaurang, nämligen tillgänglighet, pris, 
kvalité/smakupplevelse och snabbhet.

Utöver detta beräknades antalet lunchkunder vid di-
verse restaurangvagnar och gatukök, vilka i genomsnitt 

Är du positivt inställd till smart food-konceptet?

Vad är din inställning till dagens restaurangvag-
nar? Positiv/negativ?

hade en kund per minut. Detta visar tydligt att folk 
trots den negativa inställningen gentemot restaurang-
vagnar väljer att köpa sin lunch därifrån.

Vad värdesätter du mest i val av lunchrestaurang?
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Marknaden

SWOT-analys
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Rebecca Theander

I Nomad är vi alla unika. Våra olika individstyrkor väger upp varandras svagheter vilket leder oss till ett fulländat team. 
Vi strävar efter gemensamma mål som vi genom blod, svett och tårar tillsammans kämpar för att slutligen uppnå.

Som ledare för organisationen, bidrar Re-
becca Theander med tydlig struktur och 
trygghet inom företaget. Med klara mål 
och ett brinnande engagemang för att dri-
va gruppen i färdriktning framåt, främjar 
hon till en balanserad stabilitet i företaget.  

VD

Johanna Cheung
Tack vare sin organisationsförmåga och 
ekonomiska färdigheter, är Johanna 
Cheung en lämplig i sin position som 
ekonomiansvarig. Hennes förkunskaper 
och positiva energi bidrar till en trygg at-
mosfär inom organisationen.

Ekonomichef

Jacob Blom
Nomads självklara ansikte utåt är Jacob 
Blom som besitter en stor social kompe-
tens och vet hur kontakter ska knytas. Hans 
goda säljegenskaper gör att vi kan utveckla 
vår försäljning och ta oss till nya höjder. 

Försäljningschef

Johanna Stenson
Genom att jämt och ständigt hålla sig upp-
daterad om omvärldens nya trender och med 
sin kreativa förmåga är Johanna Stenson den 
utmärkta marknadsansvarige då hon kom-
mer med nya, innovativa och uppseendeväck-
ande sätt att marknadsföra Nomad på.

Marknadschef

Evelina Salomonsson
Med ett utmärkt öga och sinne för design, 
foto och grafisk formgivning, var det en 
självklarhet att låta Evelina Salomonsson in-
neha positionen som Art Director. Förutom 
flera års erfarenhet inom Photoshop har 
hon även stor erfarenhet inom webdesign.

Art Director

Organisationen
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Mål
Vägen till framgång är att få bort sunkighetsstämpeln 
som ofta förknippas ihop med restaurangvagnar. 
Genom vår vällagade lunch ska vi få folk att inse värdet 
i god, näringsrik mat och samtidigt vägleda dem till 
bättre lunchvanor.

Strategier
Genom att marknadsföra oss på nya och kreativa vis ska 
vi synas och sticka ut från mängden. På så sätt kommer 
vi fånga omgivningens intresse och skapa en ny trend 
inom restaurangvärlden. Vi kommer enbart att erbjuda 
kunderna mat med bra näringsinnehåll vilket indirekt 
leder dem mot bättre lunchvanor.

Ledstjärnor
•	 Hög råvarukvalité
•	 Engagemang och inspiration
•	 Hälso- och miljöriktig hantering
•	 Bra service
•	 Prisvänlighet

Målsättningar
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Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni

Gruppbildande

Registrering

Idéutveckling

Kons. bolagsstämma

Bolagsordning

Bankkonto

Styrelsemöte

Affärsplan

Logotyp

Marknadsundersökning

Försäljning

Hemsida

ProCivitas Julmässa

Forzamässan

Regionala mässan

Nationella mässan

Tävlingsbidrag

Pressrelease

Lansering

Årsmöte

Årsredovisning

Avveckling

Handlingsplan
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ResultatbudgetVår nuvarande samarbetspartner, Grand Hôtel Mölle, 
är otroligt sporrad på vår idé vilket kommer hjälpa oss 
att utvecklas och nå våra mål. Nomad betalar inköps-
kostnaden för maten samt ger en procentuell utdelning 
av vinsten till samarbetspartnern. På detta sätt skapar vi 
en win-win situation för båda parter.

Till en början söker vi oss till enkla marknader och 
mässor för att samla kapital och marknadsföra oss. I 
februari kommer vi investera i en restauranganläggning 
som kommer hjälpa oss att nå ut till fler kunder och 
därmed öka våra intäkter.

Ekonomi

Intäkter
Försäljning1 131 100
Återförsäljning av vagn 180 000
Summa intäkter 311 100

Kostnader
Samarbetspartner avgift 32 300
Samarbetspartner vinst 31 100
Registrering 300
Mässa 700
Webbdomän 450
Marknadsföring 1000
Tryckeri 4 000
Bensin 500
Restaurangvagn 200 000
Tillsyn 1 000
Tillstånd 1 600
Summa kostnader 272 950

Resultat 38 150
1. Beräknat att vi säljer 1600 portioner för 65 kr/st, samt 

produkt försäljning på mässor.
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Ekonomi

Likviditetsbudget
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

Ingående balans 0 -300 -300 12 100 13 000 13 000 -185 850 -182 750 -159 100

Inbetalningar

Försäljning 9 000 3 000 4 500 9 000 48 000 57 600

Riskkapital 10 000

Försäljning av vagn 180 000

Summa inbetalning 0 0 19 000 3 000 0 4 500 9 000 48 000 237 600

Utbetalningar

Restaurangvagn 200 000

Tillsyn 500 500

Tillstånd 800 800

Bensin 250 250

Tryckeri 2 000 1 000 1 000

Samarbetspartner avgift 2 000 900 1 000 2 000 12 000 14 400

Samarbetspartner vinst 2 100 650 1 050 2 100 10 800 14 400

Marknadsföring 500 500

Registrering 300

Mässa 100 300 300

Webbdomän 450

Riskkapital 10 000

Eget uttag 38 150

Summa utbetalning 300 0 6 600 2 100 0 203 350 5 900 24 350 78 500

Utgående balans -300 -300 12 100 13 000 13 000 -185 850 -182 750 -159 100 0
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Framtiden
Framtiden ser lovande ut då vi är övertygade om att vår 
verksamhet kommer fortsätta även efter UF-året, då vi 
planerar att ändra bolagsform. Eftersom vi under året 
har haft möjlighet att utveckla och etablera vårt var-
umärke, ser vi ännu större möjligheter att knyta an fler 
kontakter och restaurangverksamheter för att ta vårt 
företag mot högre höjder.   

Tack till...
David Mill, Per Kämpe, Anna-Maria Nildén, Malin 
Pettersson och Rebecca Rehn för ert engagemang och 
rådgivning, som varit till stor hjälp.

Eva Jakobsson på Tryckaren i Engelholm, för din 
värde fulla hjälp.

Rebecca Theander

Johanna Stenson

Jacob Blom

Johanna Cheung

Evelina Salomonsson

Framtid & Avslutning
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Magnarpsbyaväg 226
260 83 Vejbystrand

+46 (0) 701 49 04 85
kontakt@nomadsmartfood.se

nomadsmartfood.se


