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Vision Mission

på ett café i helsingborg togs i juni 2012 ett beslut som skulle kom-
ma till att förändra tre individers syn på sin egen förmåga för evigt. 
större än vad de hade kunnat tro skulle en idé kläckt i en livlig dis-
kussion om brister i småföretags marknadsföring bli till en affärsidé 
som affärsmässigt länkar unga designers med efterfrågan hos små 
till medelstora företag.

sju månader senare hade vi debiterat för 130 timmars design-
produktion och arbetat med allt från lokala möbeltillverkare och 
snickeri till ett internationellt it-företag. 

det har varit en resa som får oss att tvivla på det omöjliga då 
vi på en sommar, utan vare sig läroböcker eller lärare, lärde oss att 
bygga hemsidor som motsvarar efterfrågan på marknaden.

det har varit en resa som tagit oss som ett team starkare än 
någonsin genom hårda som goda tider då vi åtskilliga gånger har 
suttit uppe sent in på nätterna för att hinna leverera till kunder sam-
tidigt som vi haft tentor.

det har varit en underbar resa när våra kunder tillslut jublade 
över kvalitén som vi tillförde till deras varumärke och inte minst när 
nya kunder kontaktade oss för att våra gamla hade spridit ordet om 
studio rmn.

från idag till maj 2013 kommer våra mest spännande projekt 
hittills att ta färg och form. 

med ett avtal och tillhörande prislista för samarbeten med inis 
sweden ab, flera webbprojekt som väntar och kommande nät-
verksmöten runt hörnet kan vi som driver studio rmn bara säga 
en sak – entreprenörskap är underbart!
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Melker Mossberg
Vd & försäljningschef

studio rmn gör mindre 
företag mer konkurrenskraftiga 
på sin marknad genom 
att erbjuda professionell 
grafisk design till ett lägre 
pris inom tre strategiska 
områden: branding, print och 
webbdesign.

genom att göra professionell 
grafisk design tillgänglig även 
för mindre företag bidrar 
vi till en större mångfald på 
marknaden. vår mission är att 
ge mindre företag möjligheten 
att effektivt konkurrera om 
morgondagens konsument.

vi ska göra studio rmn till 
det företag som kan leverera 
bäst design till lägst pris på 
marknaden, något som ska 
göra det självklart för mindre 
företag med intressanta 
och unika idéer att välja oss 
för framtagning av deras 
marknadskommunikation.

•	 leverera lösningar som är 
relevanta både idag och 
imorgon. 

•	 design och marknads- 
föring som ger resultat ska 
vara tillgänglig för alla.

•	 vi ska samarbeta med 
kunden för att uppnå bästa 
resultat och uppmuntra till 
att kunden engagerar sig i 
resultatet. 

ledstjärnor

kort oM studio rMn:

Vd har 
ordet
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Vi är del av en generation som lyckades 
få photoshop av en förälder, som 
började illustrera digitalt istället för 
att teckna och som utvecklades till 
designers utanför skolan.

en Unik nisCh = framgång
vår affärsmodell bygger på att unga 
designers ska kunna erbjuda företag 
högkvalitativ grafisk design till ett lägre pris 
än vad de betalar hos våra konkurrenter. vår 
kundgrupp är potentiella ”gasellföretag” som 
utgör ett segment som efterfrågar mer än en 
frilansdesigner men som inte har en planerad 
budget till att bygga ett varumärke hos en 
konventionell reklambyrå. detta är ett gap 
i marknaden som vi detta året har syftat på 
att fylla med en nischad affärsmodell med 
fokus på små och medelstora företag. 

branding är skapandet av 
visuella identiteter: att sätta färg 
och form på en affärsidé. för 
oss innebär detta en nära dialog 
med kunden och stort utrymme 
för kreativitet. vi skapar allt 
från logga till grafiska riktlinjer 
och designmaterial för att våra 
kunder ska få ett hållbart och 
komplett varumärke med en 
genomgående ”röd tråd”.

Logo

världen över börjar designers sin 
utveckling när de är runt 16 till 20 år gamla. 
de utvecklar talanger och färdigheter 
som är mätbara med vad reklambyråer 
kan åstadkomma men som stannar vid 
fritidsprojekt. samtidigt kämpar små och 
maedelstora företag med att konkurrera 
för att de inte har råd att kontakta en 
vanlig reklambyrå. 

tryckmaterial är den kompetens 
vi erbjuder inom illustration, 
typografi och layout för att 
skapa professionella resultat, 
färdiga att tryckas.

Webbdesign är att kombinera 
grafisk design och funktion. vi 
tar hand om hela processen 
av att koda hemsidor enligt 
kundens alla möjliga önskemål 
och att ser till så att kunden 
hamnar högt upp i googles 
söklistor.

BrAnding print WeBBdesignVAd är grAfisk 
design?

vi erbjuder branding, 
tryckmaterial och 
webbdesign, allt som går 
under samlingsnamnet 
grafisk design. vi ansvarar 
för att tänka ut, skissa fram 
och slutligen producera 
en färdig produkt som vår 
kund köper.

aFFärsModell

hUr arbetar vi i praktiken?
varje nytt projekt börjar med att vår kund 
formulerar ett övergripande önskemål som 
vi besvarar med en tids-/prisplan. inför varje 
nytt projekt administrerar vi fildelningen 
med kunden, får våra avtal påskrivna och 
ser till att vi har alla förutsättningarna för 
att göra ett så bra resultat åt kunden som 
möjligt. inom företaget jobbar vi som ett 
projektteam och tar praktiskt fram idéerna 
bakom all design tillsammans innan vi delar 
upp ansvaret för slutproduktion. vi har alla 
olika kompetenser men lyckas som bästa 
tillsammans med att skapa väl genomtänkta 
och professionellt utförda designlösningar. 
idag har studio rmn genomfört 19 projekt 
med sex olika kunder.
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”Vi fick en rekommendation om att 
prova studio rMn. efter de första 
prover vi fick se kände vi direkt att det 
var något vi kunde jobba med. studio 
rMn håller en hög nivå på både finish 
och kreativitet. ändringar och nya 
idéer hanteras snabbt och det finns en 
lyhördhet för vad vi som kund vill ha. 
Jag är övertygad om att vi kommer att 
använda studio rMn i flera projekt 
framöver.”

— malte Zaunders på noas snickeri

varför välja oss?
ett av våra viktigaste konkurrensmedel har 
under året varit vårt pris. våra kunder 
vill påverka så mycket som möjligt till så 
låg kostnad som möjligt, en ekvation som 
inte går ihop hos en vanlig reklambyrå. 
vi erbjuder både kunden ett fast och 
förhållandevis lågt pris vilket ger utrymme 
för kunden att få precis det de vill ha. med 
internationella kunder som inis sweden 
ab och lokala höjdare som noas snickeri 
är studio rmn kvalitetssäkrade för nästan 
alla utmaningar. 

ett stort steg – från idé till 
verklighet.
för att realisera vår affärsidé och komma 
in på marknaden följde vi en tydlig 
tidsplan. vi intensivutbildade teamet under 
sommaren för att behärska standarderna 
på marknaden för praktiskt designarbete. 
Under sommarlovet tio veckor utvärderades 
idén och vår kunskap grundligt tillsammans 
med våra mentorer i takt med att vi gjorde 
våra första jobb.

vi insåg redan då att mycket arbete skulle 
behöva ske efter skoltid i veckodagarna, 
så vi fastställde därför rutiner för de olika 
ansvarsområdena för att ingen skulle 
överbelastas. Under sommaren utvecklade 
vi även ett affärssystem med fokus på att ge 
varje kund ett effektivt och professionellt 
bemötande och samtidigt ta hänsyn åt 
riktlinjerna från Ung företagsamhet och 
skatteverket.

långvariga samarbeten oCh 
pUnktinsatser.
vi har delat upp vårt kundunderlag i 
långvariga samarbeten och punktinsatser. 
att välja långvariga samarbetena före små 
är en marknadsstrategi vi valt för att det 
genererar mer intäkter samt gör ett större 
intryck på potentiella kunder som ser vad 
vi åstadkommit. vi jobbar för att få en 
bredd i vilka branscher vi jobbar med. idag 
har vi haft kunder inom branscher som 

möblemang, utbildning, fastighet, it och 
turism. 

prissättning
vår uttalade målsättning är att alltid ha en 
konkurrenskraftig prissättning. vi arbetar 
efter ett fast pris som fastställs med varje 
individuell kund. den kostnadsplan som vi 
tar fram hänvisar till det planerade antalet 
timmar som vi förväntar oss behöva lägga 
ner.

Under vår arbetsverksamma period har vårt 
pris varierat i förmån för att få in en fot på 
marknaden och för att känna av var priset 
möter efterfrågan. initialt erbjöd vi ett 
timpris på 200 kr/h som i över tid höjdes till 
450 kr/h då efterfrågan var stor och vi blev 
mer självsäkra i vårt arbete. 

200

250

300

350

400

450

prisutveckling
Q1—Q2 2012

450 kr/h

01. teamet på gemensam arbetssession
02. art director går igenom den visuella 

identiteten med vd

02

01
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sVagheter

hot

för att skapa förtroende för vårt varumärke 
har vi under året fokuserat på att ge 
potentiella kunder ett första intryck som 
ger känslan av att vi är större än vad vi 
faktiskt är. 
vår hemsida är vår största 
kommunikationskanal för okända kunder, 
därför har vi:

•	 jobbat med feedback från våra 
långvariga kunder för att få insikt i 
vad som tilltalar dem.

•	 lagt ner mycket tid och resurser 
på portfolion på vår hemsida 
för att lämna ett intryck hos 
besökaren av att vi är just unika och 
kvalitetssäkrade i våra resultat.

•	 fokuserat på att uppmuntra till 
vidare kontakt efter ett besök på 
hemsidan.

hittills har det faktumet att vi är beroende 
av att kommunicera med våra kunder inte 
varit en så stor svaghet som vi förutspådde. 
snarare har det varit ett effektivt sätt att 
skapa långvariga kundrelationer.

hoten som skrevs består men vi har lyckats 
motarbeta dem till stor del enbart genom 
att uppmärksamma dem. 

sWot—analys

1. Vi är oerfarna

1. lågkonjunktur 
— färre som kan 
investera i branding.

2. Marknaden har låga 
förväntningar på 
studio rMn.

3. Marknaden har stor 
tilltro i etablerade 
konkurrenter.

2. Beroende av att vår 
kund kommunicerar.
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vår affärsidé bygger på att vi har goda 
kundrelationer. om vi kan leverera långt 
över kundens förväntan till en tredjedel 
av priset hos deras vanliga reklambyrå 
kommer ordet om oss att spridas. det 
blev faktiskt till och med så att vi fick 
”varumärkesambassadörer” som aktivt 
talade om fördelarna med studio rmn 
inom sina nätverk vilket har lett till flera 
jobb för studio rmn.

Under september 2012 arbetade vi fram en 
omfattande varummärkesmanual i syfte att 
säkerställa en konsekvent reproduktion av 
vårt grafiska varumärke. Under den tiden 
slipades loggan och den profil som skulle 
komma till att hamna i all studio rmns 
marknadsföring.

vi genomförde en större lansering av vår 
webbsida i november 2012 tillsammans 
med vår mobila hemsida, vår blogg och 
facebooksida. lanseringen fick mycket bra 
respons och tillsammans har de genererat 
över 1 200 besökare till www.studiormn.
com. hemsidan fungerar som vår extra 
säljare som vi kan referera till när och 
varifrån som helst. vi har fått väldigt god 
kritik på hemsidan av våra kunder, bekanta 
från näringslivet och från andra designers 
som menar på att vi har lyckats med precis 
vad vårt mål var – att se större ut än vad vi 
faktiskt är.

skapa en Webbsida som både 
loCkar kUnder oCh som bevis-

ar vår kompetens.

skapa en visUell identitet 
som går att kommUniCera i 

enhetligt i flera olika medier.

skapa ett kontaktnät av 
nöjda kUnder, UppmUntra 

till spridning oCh be om 
referenser.

MarknadsFöring

tidigare MÅl oCh resultat

problem:
budskapet i vår nuvarande 
marknadsföring beskriver en tjänst av 
lägre pris, vilket sänker uppfattningen 
om produktens värde och kvalitet 
för klienten. samtidigt så bygger vår 
affärsidé på att konkurrera med lokala, 
etablerade aktörer på marknaden när 
det gäller just kvalitet. här uppstår 
en oklarhet i exakt vad klienten kan 
förväntas utav oss, konkurrens i pris 
eller kvalitet?

lösning:
fokusera på ”morgondagens 
kreativitet” och vår mission för att 
motivera vårt låga pris och produktens 
höga kvalitet. studio rmn opererar 
inte under konventionella förhållanden 
men framstår idag som en traditionell 
aktör. genom att utveckla begreppet 
”morgondagens kreativitet” skapar vi 
positiva associationer och motiverar vår 
mission, att satsa på små och mindre 
företag, då vi är unga och talangfulla 
entreprenörer som besitter stor 
potential och nya tankesätt men som 
saknar lång erfarenhet.

MotVerka blandade 
budskap – hög kValité till 
lÅgt pris.

“cAse” MARkNAdSFöRiNg:

detalj från webbsidesbanner



7

skapa ett forUm för grafisk 
design oCh entreprenörskap.

ha en större närvaro 
på google (högre Upp i 

resUltaten).

UtveCkla våra sälj oCh 
marknadsföringstrategier.

planer & utVeCkling

i takt med att verksamheten expanderar 
måste även säljmetoderna förändras och 
vi som aktörer på marknaden bli mer 
självsäkra. att ta för sig mer innebär att 
”word-of-mouth” blir otillräckligt och att 
marknadsföringen behöver bli mer intensiv 
och jagande. i framtiden kommer vi aktivt 
söka marknaden efter potentiella kunder 
inom vår kundgrupp.

Utveckla vår strategi för att komma högre 
upp i resultaten vid sökning efter ”grafisk 
design”, ”branding”, ”print”, ”webbdesign” 
etc. — inom helsingborgsregionen.

Utveckla vår blogg, webb och facebooksida 
till en plattform för designers och 
designintresserade i nordvästra skåne. 
en möjlighet är att ta det vidare till 
seminarier och samarbeten företag emellan 
i branschen.

01. detalj från den grafiska manualen
02. teamet i montern på procivitas julmässa 2012
03. studio rmns webbsida

03 02

01
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ekonoMi

ort: helsingborg 
datUm: 
31 Januari 2013

Konto Intäkter
3041 Försäljning tjänst 25% sv 19 735

S:a Intäkter 19 735

Kostnader
5930 Trycksaker 480
5940 Utställningar och mässor 3 184
6110 Kontorsmateriel 162
6540 IT-tjänster 648
6994 UF-avgift 300

S:a Kostnader 4 773

8999 Periodens resultat 14 962

Balansräkning
Balansdag 130131 
Alla siffror redovisas i svensk valuta, SEK, och i hela krontal 

ResultatRäkning 
För perioden 120831 - 130131 
Alla siffror redovisas i svensk valuta, SEK, och i hela krontal 

chris hansson, Revisor

Konto Tillgångar
1510 Kundfordringar 8 344
1930 Check / BG 7 471

S:a Tillgångar 15 815

Eget kapital och Skulder
2099 Periodens resultat 14 962
2650 Momsskuld 853

S:a EK och skulder 15 815

Under Uf året har studio rmn drivits utan 
finansiella hjälpmedel utifrån vilket gör att vi 
just nu har en soliditet på hela 100%. tack vare 
kostnadsmedvetna beslut har vi lyckats uppnå 
en vinstmarginal på 76 procent, ett värde som 
kommer fortsätta stiga exponentiellt i takt med 
att försäljningen ökar eftersom vi inte har några 
rörliga kostnader som exempel lön, varuinköp 
eller lokalhyra.

vår omsättning för perioden augusti 2012 - januari 
2013 blev 19 735 kr. dessutom har vi under den 
kommande månaden sålt in fyra nya intressanta 
uppdrag på vardera 10 000- 20 000 kr och har 
ett företagsmål om en total omsättning vid årets 
slut på 54 000 kr.
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intensivUtbildning & prodUkt-
UtveCkling
Under hela sommaren intensivutbildade 
sig företagets medlemmar i alla arbetsom-
råden som senare skulle ingå i produkten. 
all utbildning gjordes utefter en plan om 
vilken efterfrågan vi ville ha kompetensen 
att bemöta.

lansering oCh marknads-
föring av stUdio rmn
lanseringen av studio rmn innebar att 
studio rmn marknadsförde sig på bred 
front efter att hemsidan färdigställts. studio 
rmn medverkade på en mässa där både 
affärsidén och hemsidan marknadsfördes 
och vi nådde 311 unika besökare på en 
vecka. en facebooksida skapades även 
för att ytterligare knyta kontakter och 
marknadsföra företaget.

vad ska göras? (kommande 
jobb & mässor)

•	 forza-mässan & regionala mässan
•	 kommande projekt för inis 

sweden ab enligt kundavtal med 
tillhörande prislista.

•	 minst två webbprojekt bokade 
under januari-februari och fler som 
väntar.

•	 produktblad för noas snickeri.
•	 avsluta gdQ-test, utvärdera och 

utvecklas.
•	 nätverksmöte med företagare i 

helsingborg.

utVeCkling

sleeping Apache
Branding

studio rMn 
grundas

gotoMauritius
Webbsida

noA:s
Monterbildspel

inis touchcom
Produktblad

inis check-in
Produktblad

procivitas 
julmässagdQ test

inis
touchCom Manual

Barista
Branding raubo

Branding

procivitas elevkår
Webbsida

Anton Bästa säljare

lansering av 
digitala plattformar

inis rBs
Produktblad

inis produktbranding

studio rMn Branding

under Juli 2012 skapade vi vårt 
varumärke Studio RMN och 
utarbetade en visuell identitet.

Avtal med inis

Studio RMN lyckades efter ett 
halvt års samarbete med iNiS AB, 
ersätta deras tidigare reklambyrå.

noA:s Monterkampanj

jun
jul

sep
Aug

okt
nov

dec
jan

tidslinje projekt

tidslinje företag
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möta marknaden
att få starta studio rmn har inneburit 
att få ta sig an den mest utvecklande 
utmaningen skolverket har att erbjuda, 
Ung företagsamhet. på grund av Uf har 
dörren öppnats för oss in i näringslivet och 
affärsmässigt leverera det som tidigare 
bara var en hobby. oerfarna mötte vi 
marknaden, osäkra på hur reaktionerna från 
våra kunder skulle vara. vi lärde oss att ett 
väl genomtänkt varumärke med en röd tråd 
kan skapa enormt kundförtroende.

vi lärde oss att sälja in tankar och idéer. att 
övertyga kunden om en föreslagen prisplan 
var i början svårt då inte var erfarna i varken 
vår egen arbetsprocess eller försäljning. 
genom allt från tips till misstag har vi längs 
vägen fått flera insikter om kundhantering 
och vad det innebär att driva företag, att 
vara entreprenör och att leda sig en effektiv 
grupprocess.

grUppen — grUppdynamik
innan Uf-äventyret drog igång var vi som 
skulle komma till att utgöra studio rmn 
tre högpresterande vänner som alla brann 
för design och som sökte perfektion i allt 
som hade vår signatur. vi har upplevt och 
tagit lärdom av långa nätter av arbete 

erFarenheter 
& lärdoMar

med ojämn arbetsfördelning och vi har på 
nära håll insett vikten av att kommunicera 
tydligt och att arbeta för gruppen istället 
för individens prestation. 

en av de sakerna som har gett oss störst 
insikt om oss själva som grupp var att vara 
med i ett effektivitetstest hos CoreCode 
international ab. alla företagets 
medlemmar fick göra ett gdQ test, 
utvärdera resultaten och få konsultation 
av en av Core Codes konsulter, niclas 
folkesson.

en av våra största utmaningar har varit att 
inte lägga ner mer tid på ett projekt än 
vad vi debiterar då vi alltid är hängivna att 
leverera ett stort resultat. denna lärdom 
innebär två saker; att man ska sikta på att 
göra ett så bra jobb som man kan på den tid 
man får betalt för och att istället sträva efter 
att sälja in fler timmar för att åstadkomma 
storslagna resultat. 

f.v: anton nilsson (ekonomiansvarig & 
webbdesigner), melker mossberg (vd & 
försäljningsansvarig) & alexander raubo 

(marknadsansvarig och art director)
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affärsidéens 
UtveCklingspotential.
 affärsidén har ett par utvecklingsområden 
som vi som drivna affärsmän är laddade 
på att satsa på att förbli en ”liten” byrå 
som vågar tänka stort utan begränsningar 
eller hinder för förändring. en tydlig 
utvecklingsmöjlighet för studio rmn vore 
att expandera genom anställning. det 
skulle innebära att ta in fler likasinnade 
unga eftersom våra tillväxtbegränsningar 
till stor del ligger i brist på arbetskraft då vi 
med nuvarande arbetskraft, helt enkelt inte 
kan möta upp efterfrågan. 

i takt med att studio rmn växer och 
kundunderlaget blir större kommer vi att 

utVeCklingsMöJligheter & 
planer För FraMtiden

kunna välja vilka kunder i tar på oss med 
större fokus på branding och långvariga 
samarbeten. i samband med detta kommer 
affärsidén att kunna mogna mot att vi tar 
väljer mer prestigefyllda jobb och får en 
större, mer konsulterande roll vid lansering 
av det marknadsföringsmaterial vi har tagit 
fram.

en av våra strategier för framtiden är att 
växa tillsammans med våra kunder. det 
innebär att vi tillsammans med våra kunder 
vill skapa slagkraftig marknadsföring som 
både ger positiva utslag för kunden och 
som fungerar som aktiv marknadsföring för 
oss.  

01. detalj från den grafiska manualen
02. art director tittar kritiskt på sitt arbete
03. vd tänker över nya strategier

02

01

03
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Melker Mossberg, Vd & Försäljningsansvarig

2013–02–01, helsingborg

Anton nilsson, ekonomiansvarig & Webbdesigner Alexander raubo, Art director & Marknadsansvarig

studio rMn uF
ardennervägen 27
252 86 helsingborg
www.studiormn.com
info@studiormn.com


