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ABSTRACT 

The market plan for NärNaturen Västsverige AB contains an analysis of the current situation 

within the company. An internal and external analysis will highlight many different factors that 

can have positive and/ or negative effects on the company. 

The external analysis will bring up the marketing environment which has an effect on the 

company. Factors that are brought up are among others about demography, economics, natural 

forces and political forces that affect the company from the outer circuit. Other factors that can 

have possible affect on the company are suppliers or competitors as well as marketing 

intermediaries and the final customers that try to use influence over the company. 

The internal analysis will describe the corporate management, its financing and the possibilities 

of marketing. 

Finally, the action plan will summarize the SWOT-analysis containing the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats that the company must beware of. The final stage of the market plan 

will show how the SWOT-analysis can be used with the help of the 4 P’s; Price, Product, Place 

and Promotion. 

The market plan will be ended with the SWOT-analysis and conclusions. 

Conclusions in the report are among others, that supplier strategies, management strategies and 

economic calculation methods should be revised for improving profitability. 

Management decisions should be based on the goals and vision formed by the company. The 

goals should be divided into Operational, Tactical and Strategic goals which make larger goals 

more manageable. 

NärNaturen should also consider using the calculation schemes that are mentioned in the report. 

These schemes will help the management in their pricing decisions as well as the choice of 

strategies.  

The supplier strategy that is in use is probably the best choice given the circumstances at the 

moment. 
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SAMMANFATTNING 

Marknadsplanen för NärNaturen Västsverige AB kommer att innehålla en analys av nuvarande 

situation inom företaget. En intern och extern analys kommer att visa och ta upp många olika 

faktorer som kan antingen ge möjligheter eller utgöra möjliga hot mot verksamheten. 

Den externa analysen kommer handla om marknadsföringsmiljön som påverkar företaget. Det 

kan handla om demografiska, ekonomiska, naturella och politiska krafter som påverkar 

verksamheten utifrån. Det kan också vara påverkan som uppkommer från leverantörer eller 

konkurrenter såväl olika företag ur marknadsföringens stödfunktioner och slutkunden. 

Den interna analysen kommer beskriva bland annat företagsledningen, dess finansiering och 

möjligheterna man har till marknadsföring. 

Därefter kommer handlingsplanen summera en SWOT-analys med bland annat företagets 

möjligheter och hot som svagheter och styrkor. Slutskedet av marknadsplanen kommer handla 

om hur företaget kan utnyttja SWOT-analysen till sin fördel med hjälp av prissättningsstrategier 

(Pris), positionering av verksamhet (Plats), tjänsteutbud (Produkt) och marknadsföring 

(Promotion). 

Marknadsplanen kommer att avslutas med en SWOT-analys och slutsatser. 

 

Slutsatserna är bland annat att NärNaturen har behov att se över leverantörsstrategier, 

ledningsstrategier samt de kalkyler som ligger till grund för bolagets lönsamhet. 

Ledningsbesluten bör baseras på de mål som är upprättade och delas upp i Operativa, Taktiska 

och Strategiska mål. Genom denna uppdelning kan bolaget lättare ta sig igenom större mål. 

NärNaturen bör även använda sig av de kalkylmodellerna som anges i rapporten. Dessa 

kalkylmodeller kommer underlätta ledningens prissättningsbeslut samt val av strategier. 

Leverantörsstrategin som tillämpas i dagsläget är kanske det bäst lämpade utifrån 

omständigheterna som råder just nu. 
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1. INLEDNING 

 

NärNaturen Västsverige AB är ett privat aktiebolag som har varit verksam i ett par år nu. 

Företaget drivs av 2 personer som har erfarenhet och kunskap inom naturvård. Efter flera år av 

uppgång i företaget fick man problem pga att företaget växte för snabbt. Man anställde ett flertal 

personer och utbildade dessa personer för att kunna arbeta inom företaget. 

Då finanskrisen slog till blev NärNaturen Västsverige AB, liksom de flesta andra bolag i de flesta 

branscherna lidande. Ett annat bekymmer som ställde till det var vinterperioden 2009/2010 som 

var ovanligt lång och kall med snöbelagt mark i drygt 3-4 månader. 

Dessa faktorer utlöste konsekvensen av att säga upp personalen som anställdes vid företagets 

tillväxtfas. Det handlar om strax under 10 personer. 

Utifrån nulägesanalysen med företagets interna och externa analys, kommer en handlingsplan att 

fastställas med hjälp av en SWOT-analys samt baseras på de 4 P´n; 

 Produkt 

 Pris 

 Plats 

 Promotion 

 

 

  

9 



2. FÖRETAGSBESKRIVNING 

 

 

2.1 Affärsidé 

 

Affärsidén hos NärNaturen Västsverige AB är att erbjuda professionell arborikulturella tjänster 

till kunder i den privata och offentliga sektorn. Arborikultur eller trädvård som är den mer kända 

termen är ingen ny idé. Det som skiljer sig åt mellan NärNaturen och konkurrenterna är bland 

annat nivån av företagets akadeiska kompetens samt dess fokus på miljöfrågor.   

 

 

2.2 Företagsinformation 

 

Företaget NärNaturen Västsverige AB ägs gemensamt av Dr. Fiona Campbell och Michael 

Stepps och har lika stora andelar i det privata aktiebolaget. Båda två har tidigare drivit egna 

företag inom samma bransch, men valde att slå ihop företagen till ett. 

Dr. Fiona Campbell har en lång och gedigen utbildning och disputerad i ämnet medan Michael 

Stepps har mer än 13 års praktisk erfarenhet inom trädvård. 

Företaget säljer trädvårds tjänster som kan delas in i två kategorier; arborist tjänster samt 

arborikulturell konsultation. 

Inom tjänstekategorin erbjuds följande; 

 Trädbeskärning 

 

- Formgivande beskärning 

- Kronresning 

- Kronlyft 

- Kronglesning 

- Kronreducering 

- Kronstabilisering 

 Trädfällning 

Inom konsultverksamheten ingår bland annat inspektioner, pest- och sjukdomsanalyser, 

trädvårdsplanering och seminarier.  
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3. METOD OCH MATERIAL 

 

Metoden som har använts för att få fram information är kursböcker inom ekonomi, 

marknadsföring och logistik. En litteraturstudie har utförts med hjälp av böcker från bibliotek och 

även Internet har använts i sökandet för mer information. Dessutom har en befintlig Affärsplan 

använts som referens i arbetet. Handlingsplanen har baserats på de uppgifter som jag har fått från 

delägarna samt de slutsatser som dragits av nulägesanalysen.  

Den interna och externa analysen gav en klar inblick i företagets situation, men till 

handlingsplanen har kurslitteraturen använts flitigt. En beskrivning av företagets situation fick 

man i början innan nulägesanalysen påbörjades. Även logistikhantering tas upp i rapporten med 

ekonomi i samspel. Informationen som ligger till grund för analysen kommer dels från intervjuer 

med ägarna, men också från affärsplanen som upprättats av ägarna. 

Den analysmodell som använts i hela rapporten baseras på Kotler et.al (2005). Den interna och 

externa analysen samt de 4 P (Produkt, Pris, Plats, Promotion) delas upp i följande struktur: teori, 

analys och rekommendationer. 

4. SYFTE 

 

Syftet är att utforma en marknadsplan för att undersöka de förutsättningar företaget har att 

utvecklas samt öka dess marknadsandelar. Syftet med marknadsplanen är också att lyfta fram 

olika strategier som företaget kan använda sig av i strävan att öka marknadsandelarna och öka 

lönsamheten. Man vill fastställa hur man kan öka marknadsandelar inom den privata och 

offentliga sektorn då dessa har mer kapital att bidra med. Företaget som har varit verksam under 

flera år har efter finanskrisen upplevt en del problem med bland annat inkomster till företaget. 

Detta på grund av minskad efterfrågan på tjänster. Konsekvensen blev att företaget fick säga upp 

de ordinarie anställda. Numera är det enbart ägarna som bedriver verksamheten.  

NärNaturen har en del kunder som privatkunder och enstaka företag. Nu vill företaget åter få fart 

på verksamheten och marknadsföra sig mot flera befintliga och nya kundsegment. Med hjälp av 

nulägesanalysen kommer rapporten också att ta upp olika strategier för bland annat prissättning, 

”promotion” och verksamhetsplacering. Man vill försöka få marknadsandelar inom offentliga 

sektorn som kommuner och landsting, men även privatägda bolag. 
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5. TEORI 

 

 

5.1 FÖRETAGETS EXTERNA ANALYS 

 

5.1.1 MAKROOMGIVNING 

 

Makroomgivningen som kan kallas makromiljön, är de yttre omständigheterna som påverkar 

företaget och inte tvärtom, och företaget måste anpassa sig efter dessa omsändigheter. Det 

handlar om bland annat politisk, ekonomisk och teknologisk påverkan, men även hur naturens 

krafter eller de kulturella och sociala krafterna påverkar företaget. Beskrivningen är utifrån  

Fig 3.1 och Fig 3.5 enligt Kotler et.al(2005, ss. 88 och 95). 

 

 

5.1.1.1 Demografiska krafter 

 

De demografiska krafterna är enligt Kotler et.al(2005, s. 91) de krafterna som har med människan 

att göra om och förändring i åldersstrukturen, täthet, lokalisering, familjeutseende, kön, ras och 

yrke. Demografiska krafterna är väldigt viktiga för marknadsförarna eftersom det involverar 

människor, och det är människor som gör marknaden. 

Det beror också på vilken typ av produkt eller tjänst de erbjuder. Ett mobilföretag kan exempelvis 

välja att marknadsföra dyra och exklusiva telefonmodeller till kundgrupper och segment med 

höga inkomster och motsvarande lite mer ekonomiska till ordinarie kundgrupper. 

 

 

5.1.1.2 Ekonomiska krafter 

 

Ekonomiska krafter handlar om bland annat politisk påverkan genom skattelagar och avtal om 

löner. Förändringar i försäljningspris eller kostnader kan leda till antingen nya möjligheter att 

utvecklas, eller innebära vissa begränsningar. Ett exempel där kostnadsförändring påverkar 

negativt är bensinpriset. En höjning på ett tio-tals ören kostar bland annat flygindustrin miljarder 

kronor i extra kostnader. Samtidigt kan man inte höja försäljningspriset på motsvarande sätt. 

Skulle bolagen höja för mycket, skulle resultatet förmodligen bli att biljettförsäljningen minskar 

rejält.    

 

De ekonomiska krafterna är enligt Kotler.et.al(2005, s 102) det som påverkar företaget 

ekonomiskt. Dessa faktorer som påverkar företaget är t.ex. när ett företag måste pressa sina 
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kostnader för att mäta sig med sina konkurrenter. faktorer som påverka kundens köpkraft och 

köpmönster, kan vara inkomstförändringar. På så sätt kan man inte begära för högt pris på sina 

produkter eller tjänster m.m.  

De ekonomiska faktorer innefattar bl.a. Köpkrafter, lönefördelning och allmänekonomiska läget 

som ex låg-/ högkonjunktur men också köpvana. 

 

Eftersom konjunkturen påverkar företaget likväl kunderna kan prissättning av de produkter/ 

tjänster som erbjuds, vara aktuellt att se över. Enligt Göran Andersson (2001, s.125) kan man 

använda sig av en kalkyltrappa som är baserat för arbetsintensiva tjänsteföretag. Varje uppdrag 

kan räknas ett projekt där man beräknar projektkostnaden. Projektkostnaden består av Direkta 

lönekostnader, Projektomkostnader och eventuellt speciella direkta kostnader för ett unikt 

projekt. Utöver projektomkostnader tillkommer Administrations- och Försäljningsomkostnader 

som tillsammans utgör självkostnaden för företaget. För att få önskat täckningsbidrag/resultat för 

projektet bestämmer man försäljningspriset utifrån den vinstmarginal man önskar ha. 

 

Nedan följer en illustration av kalkyltrappan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.3 Naturliga krafter 

 

De naturliga krafterna är enligt Kotler.et.al(2005, s 104) naturliga resurser som behövs för 

marknadsförarna eller sådana som ger effekt på marknadsaktiviteterna. Oftast brukar man prata 

om olika katastrofer som kan påverka marknaden. Det finns grupper som motarbetar företag som 

förstör miljön. Greenpeace är en stor organisation som oftast har arbetat med dessa frågor om 

miljöförstörningen. 

Naturens krafter (vädret) kan potentiellt påverka alla bolag. En bransch som är betydligt 

känsligare för påverkan av naturens krafter är bygg- och konstruktionsbranschen. Stora 

Direkta lönekostnader 

Projektomkostnader 

Speciella direkta kostnader 
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Försäljningsomkostnader 
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Figur 1. Kalkyltrappa för arbetsintensiva tjänsteföretag. Enligt Göran 

Andersson (2001, sid.125).  
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byggprojekt eller vägbyggen kan försenas ganska kraftigt om vädret är extremt. Extrem kyla 

innebär dels en hälsofara för de som arbetar utomhus, men kan även skapa stora problem med 

köldskador på vägar och byggnader. 

Naturkrafter som kan påverka den globala ekonomin är bland annat vulkanutbrott, tsunamivågor, 

orkaner mm. På senaste tiden har alla dessa naturkatastrofer inträffat. Dessa katastrofer har 

orsakat skador för flera miljarder dollar. 

 

 

5.1.1.4 Teknologiska krafter 

 

Teknologiska krafter är den utveckling som pågår hela tiden. Exempel på teknologisk utveckling 

är bland annat mobiltelefoner, persondatorer och bilar. Det som tidigare betraktades som simpelt 

och förståeligt har i många fall blivit komplicerat och svårare att lösa själv. Däremot så finns en 

rad exempel på teknologiska framsteg som innebär förbättringar för alla, och i en del 

ekonomiska. Logistiska beräkningsprogram är ett exempel där man kan utifrån leveransadresser, 

varuspecifikation, kvantitet och lastutrymme beräkna snabbaste och lönsammaste (oftast 

billigaste) färdvägen. Detta sparar i sin tur företagets ekonomiska resurser och ger mindre 

påverkan på miljön. 

 

Informationsteknik (IT) är enligt Berglund & Boson (2010) kanske den mest betydande 

drivkraften i den hastiga globaliseringsprocess som pågår. Framsteg såsom Internet har förenklat 

vardagen för de flesta. Den informationsrevolution som kom i slutet av 90-talet och början av 

2000-talet pågår i princip fortfarande och det kräver i sin tur att företagen anpassar sig till de nya 

möjligheterna. 

    

 

5.1.1.5 Politiska och legala krafter 

 

Politiska krafter är faktorer av juridisk natur. Det inkluderar även EU-bestämmelser. Det politiska 

klimatet i ett samhälle sätter sin prägel i form av de lagar och förordningar som fastställts. Dessa 

lagar handlar om bland annat arbetsavtal, krav på arbetsförhållanden, säkerhet och ekonomi. 

Det inhemska politiska klimatet kan också påverkas indirekt av internationella händelser som 

orsakat problem. 

Det pågår ständigt ändringar i lagar och förordningar vilket leder till krav på vidareutbildning. 

Företaget måste därför se till att hålla sig uppdaterade på ändringar samt gå på nya 

säkerhetsutbildningar. 
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Självförverkligande 

Behov av status, 
erkännande etc. 

Samhörighetsbehov 

Säkerhetsbehov 

Fysiologiska behov 

 

Ett exempel från Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2011) är anställningsskyddet som är 

reglerat politiskt. Jämför man internationellt, har Sverige relativt långa uppsägningstider som är 

obligatoriska. Det gäller även vid varsel. Däremot har Sverige inte krav på avgångsvederlag, 

vilket finns i flera andra länder. 

Dessutom har Sverige ändrat vissa regler för anställningsskyddet, vilket gör det lättare för 

arbetsgivaren att använda sig av tidsbestämda anställningar. Arbetsgivarna kan även ta hjälp av 

bemanningsföretag. Tillsvidareanställningar är dock fortfarande oförändrat.  

 

 

5.1.1.6 Kulturella och sociala krafter 

 

De kulturella krafterna är enligt Kotler.et.al(2005, s 111) handlar oftast om vart man kommer 

ifrån och hur man är kulturellt belagd. Man brukar oftast säga att attityden och vilken syn man 

har på olika saker och ting kan avgöra hur bra ett företag ligger på marknaden. 

De kulturella och sociala krafterna påverkas bland annat på individens egna värderingar och 

behov. Bilden nedan visar Maslows teori om behov, där grunden (längst ner på pyramiden) 

innefattar våra dagliga behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De mänskliga behoven enligt Abraham Maslow. 

http://www.ciklid.se/forum/printthread.php?t=45861&pp=40 (2011-06-01) 

http://www.quicknet.se/home/q-112004/maslow.jpg                  (2011-06-01) 
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Man kan även dela upp behovspyramiden i 2 kategorier, vilket även visas i figur 2. 

 Bristbehov 

 Utvecklingsbehov 

 

Till kategorin bristbehov tillhör de fysiologiska, säkerhetsmässiga och samhörighetsbehoven. De 

fysiologiska behoven innefattar våra mest kritiska behov som sömn, hunger, törst, skydd mot 

kyla och värme mm. De säkerhetsmässiga behoven kan innefatta bland annat skydd mot inbrott. 

Behov av samhörighet är också ett bristbehov då alla behöver relationsskapande och kärlek. 

Den övre delen av Maslows behovspyramid tillhör utvecklingsbehoven självförverkligande och 

behov av socialt status och erkännande. 

Trots att största delen av våra behov är fysiologiska och säkerhetsmässiga, tenderar man att 

spendera mer resurser på utvecklingsbehoven än bristbehoven. 

 

 

5.1.2 MIKROOMGIVNING 

 

Till skillnad från makroomgivningen, går det att rätta till de problem som uppstår på grund av 

olika beslut. Detta eftersom företaget har lite fastare grund att stå på. Den påverkan som sker 

mellan parterna är ömsesidig och det är därför som det går att ändra på felaktiga beslut. 

 

 

5.1.2.1 Leverantörer 

 

Leverantörer är företag och individer som tillhandahåller resurser som är behövda utav företag 

och deras konkurrenter för att producera produkter och tjänster. 

Ett bolag har oftast stora möjligheter att välja leverantör och leverantörsstrategi. Det finns olika 

sätt för ett företag att försörja sig, det kan ske med single sourcing eller multiple sourcing. 

Bilderna nedanför visar huvudskillnaden mellan single och multiple sourcing, (Jonsson & 

Mattsson, 2005); 
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Single 

sourcing 

Multiple 

sourcing 

Produktkvalitet + - 

Leveransvariation + - 

Risk för leveransstörningar - + 

Parterskapsrelationer + - 

Gemensam produktutveckling + - 

Pris - + 

Kostnader för leverantörsrelationer + - 
 

Tabell 1. För- och nackdelar med single sourcing och multiple sourcing. (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

Även om multiple sourcing har sina fördelar med prispåverkan och minskad risktagande, så väger 

det inte upp mot de svårigheter som alternativet medför. Med multiple sourcing blir det svårt att 

etablera partnerskap mellan leverantör och företag då leverantören kan uppfatta företaget som en 

konkurrent. Single sourcing har det stora övertaget då man bland annat minskar kostnaderna för 

att upprätta leverantörsrelationer. Dessutom kan man ha gemensam produktutveckling och öka 

produktkvaliteten. Single sourcing har också fördelen vad gäller leveransvariation att ledtiderna 

är samma då produkten kommer från en leverantör. Ledtiderna kan variera om man väljer 

multiple sourcing och detta medför att eventuell planering av produktion kan bli försvårad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt A 

Leverantör 3 

Leverantör 2 

Leverantör 1 

Figur 3. Single sourcing. 

Produkt A 

Leverantör 3 

Leverantör 2 

Leverantör 1 

Figur 4. Multiple sourcing. 
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5.1.2.2 Konkurrenter 

 

Enligt Kotler.et.al(2005, s.494) så erhåller man en fördel över sina konkurrenter genom att man 

erbjuder större konsument värde antigen genom lägre priser eller med fördelar som gör att man 

kan sätta ett högre pris. 

 

Konkurrensanalys kan vara fördelaktig för alla bolag oavsett storlek, ännu mer för mindre 

företag.  En konkurrensanalys innehåller 6 steg i turordning, vilket beskrivs enligt 

Kotler.et.al(2005); 

1. Identifiering av företagets konkurrenter 

2. Fastställa vilka mål dessa konkurrenter har 

3. Identifiera konkurrenternas strategier 

4. Uppskattning av konkurrenternas styrkor och svagheter 

5. Uppskattning av konkurrenternas reaktionsmönster 

6. Val av konkurrenter att attackera respektive undvika 

Identifiering av företagets konkurrenter kan ske ur 2 olika perspektiv. Den ena är ur industrins 

synvinkel, och den andra ur marknadens synvinkel. 

Från industrins synvinkel, handlar det om produkten eller tjänsten som fokus. Ett företag som 

försöker identifiera konkurrenterna ur denna synvinkel tenderar att fokusera på produkten/ 

tjänsten som de säljer eller ersättningsprodukter respektive tjänster. 

Ur marknadens synvinkel, försöker man identifiera målkonkurrent som försöker tillgodose 

samma kundbehov och/ eller kundgrupp. Här identifierar man konkurrensmålen som vilka behov 

kunden har och vilka kundgrupper och segment man kan tillgodose. 
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Ett företag kan även välja att ha antingen försvarsstrategier eller attackstrategier. Bilderna 

illustrerar attackstrategier och försvarsstrategier som även finns i Kotler et.al(2005, sid.516 & 

sid.512). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan ger illustration om hur attackstrategierna kan gå till. Man kan använda sig av en eller 

flera av dessa attackmetoder. 

1. Frontal  

– En frontal attack innebär att företaget väljer att ge sig på konkurrentens starka positioner i 

ambition att få större utdelning på offensiven. Detta alternativ kan dock vara kostsam och 

långdragen. 

  

2. Flankerande  

– Företaget väljer att ge sig på konkurrentens svagheter och satsar på att knapra in på 

marknadsandelar. 

  

3. Omringande  

– Detta alternativ innefattar en offensiv mot konkurrentens alla sidor. Därmed måste 

konkurrenten fokusera på att förvara dess starka delar. En omringande attack är rimlig om 

företaget har stora resurser. 

 

 

Company 

Competitor 

3. Encirclement attack 

1. Frontal attack 

2. Flanking attack 

4. Bypass attack 

5  

Guerilla 

attack 
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Figur 5. Bilden illustrerar de olika strategierna som kan användas mot olika konkurrenter.  

Kotler.et.al(2004, sid. 516) 



 

  

4. Kringgående  

– En kringgående attack är mer undvikande. Istället för att sikta in sig på redan existerande 

produkter och marknader, kan man diversifiera till orelaterade produkter eller rikta i sig mot 

nya marknader. 

 

5. Gerillataktisk  

– Denna metod används oftast av mindre finansierade och storleksmässigt mindre företag 

som attackerar större bolag. Dock, bör man ha i åtanke att fortsatta gerillataktiska attacker 

kostar en hel del och måste följas upp av en större och starkare attack om motståndaren vill 

”krossa” konkurrenten.  

 

Det finns även en del försvarsstrategier som företag kan använda sig av. Bilden nedanför 

illustrerar hur dessa kan gå till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Position  

– Försvar av bolagets position på marknaden är den mest grundläggande strategin. Men 

enbart försvar av position räcker inte för att klara sig i längden. Bolaget måste hela tiden 

anpassa sina produkter och tjänster efter marknadens krav och önskemål. Dessutom 

behöver företag i många fall utveckla produkterna/ tjänsterna alternativt utöka med fler 

för att behålla positionen som marknadsledande.  

  

Competitors 

Company 

3. Pre-emptive defence 

5. Mobile defence 

 

2. Flanking defence 

4. Counteroffensive defence 

1. 

Position 

defence 

6. Contraction defence 
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Figur 6. Illustration av strategier som företaget kan använda som försvar mot konkurrenter.  

Kotler.et.al(2005, sid. 512) 
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2. Flankerande   

– En konkurrenskraftig marknadsstrategi där oftast marknadsledande företag försöker 

identifiera och stärka sina egna svagheter. Oftast handlar det om geografiska områden 

eller marknadssegment där bolaget presterar svagare an andra områden innan en mindre 

konkurrent kan planera en attack mot dessa områden.  

 

3. Förebyggande  

– Ett företag som vill kan välja att försvara sig i förebyggande syfte innan eventuella 

konkurrenter väljer att attackera de svaga punkterna.   

 

4. Motoffensiv  

– En motoffensiv är en reaktion på attacker utförda av konkurrenten mot bolagets svaga 

punkter. Trots dess försök med flankerande och positionsförvar, kan ett marknadsledande 

bolag tvingas utföra en motoffensiv. Exempelvis kan man ta Ica som sänker sina priser på 

matvaror och ger sig in i striden bland lågprisbutiker som Lidl och Willy´s. På detta sätt 

kan Ica konkurrera med lågprisbutikerna samtidigt som man behåller om inte ökar sina 

marknadsandelar. Dessutom kan Ica-kunder välja bland ett större utbud. Ibland kan 

företag vänta med beslut om en motoffensiv, men det kan verka som en ”wait and see” 

strategi som kan vara farlig. Däremot kan det finnas goda anledningar att vänta. Genom 

att vänta, kan man se konkurrentens egentliga syfte och hitta eventuella luckor där man 

kan  

 

5. Mobilt försvar  

– Ett bolag kan välja ett mobilt försvar vilket innebär att man försvarar sin 

marknadsposition samtidigt som man utvidgar mot nya marknader. De nya marknaderna 

kan vara fördelaktiga för framtida försvars- eller attackåtgärder. 

 

6. Sammandragande  

– Ibland kan företag inse att man inte kan försvara alla deras positioner eftersom 

resurserna är för tunt fördelade. Konkurrenterna äter sakta in i företagets marknadsandelar 

och försvagar bolaget. För att minska förluster och stärka viktiga områden, ger man upp 

svagare marknadspositioner och fokuserar på att förstärka kvarvarande positioner. 

 

 I Sverige har konkurrensen begränsats på grund av de många offentliga verksamheter som kan 

drivas i privat regi. Däremot betraktas Sverige som väldigt avreglerat vad gäller entreprenörskap. 

– Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2011) 
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5.1.2.3 Marknadsföringens stödfunktioner 

 

Marknadsföringens stödfunktioner är enligt Kotler.et.al(2005, s.89) de företag som kan hjälpa 

andra med marknadsföringen, försäljning och distributionen av produkterna till slutkunden. Det 

kan vara finansiellt stöd från banken, marknadsföringens agenturer eller distributionsföretag som 

Posten. 

Fysiska distributionsföretag såsom Posten kan till exempel dela ut reklamblad enligt företagets 

önskemål. Det går också att välja vilken eller vilka dagar samt vilka områden. Det var inte så 

länge sen Posten lanserade tjänsten Reklamfixaren. 

Finansiella stödfunktioner består av banker, kreditinstitut, försäkringsbolag och andra bolag som 

hjälper till vid finansiering av verksamheten. Exempel på andra bolag som hjälper finansiellt är 

inkassoföretag.  

Företaget kan även ta hjälp av konsultföretag och företag som utför marknadsundersökningar. 

Marknadsundersökningar är bra redskap för att fastställa om underlag finns för exempelvis 

expansion av ett företag. 

 

 

5.1.2.4 Marknad och kunder 

 

Enligt Kotler.et.al(2005, sid 91) måste företaget studera kundmarknaden nära för att kunna vet 

exakt vad marknaden behöver. Kund marknaden består av individer som köper och använder sig 

utav företagets produkter. 

Kundmarknaden påverkas av individens behov och önskemål. Inser man detta tidigt, så kan man 

bli ganska konkurrenskraftig. Sen gäller det också att utforma företaget efter verksamheten och 

vilka kunder man vill locka. Det är bland annat budskapet som företaget ger till kunderna och 

marknaden. 

Ett företag har följande ansvarstaganden att ta hänsyn tillenligt Berglund & Boson (2010); 

1. Affärsetiska 

2. Miljömässiga 

3. Sociala 

I tider med turbulens och osäkerhet finns det en hel del besparingsåtgärder som företag utför. 

Dessa är oftast grundade i att företagen vill hålla i de finansiella resurserna och mindre hänsyn tas 

till utveckling. 

Följande punkter är åtgärder som företag oftast utför och i många fall utgör en försvagning av 

bolaget, enligt Kotler & Caslione (2010; översättning av Karin Ashing); 
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 Beslut om resursallokering som underminerar kärnstrategi och företagskultur 

 Generella kostnadsnedskärningar istället för fokuserade och genomtänkta åtgärder 

 Enkla och snabba lösningar för att bevara kassaflödet, vilket utsätter nyckelintressenter 

för vissa risker 

 Minskade utgifter för marknadsföring, varumärkes- och produktutveckling 

 Sänkta priser när försäljningen minskar 

 Frikoppling från kunder genom förminskning av försäljningsrelaterade kostnader 

 Neddragning av utbildnings- och utvecklingskostnader under ekonomiska kriser 

 Undervärdering av leverantörer och distributörer 

Dessutom kan suboptimering inom bolaget leda till ytterligare besvär. Suboptimering innebär att 

respektive avdelning sätter upp optimala mål utan hänsyn till de andra avdelningarna. Exempelvis 

kan logistiska mål vara i konflikt med målen uppsatta inom ekonomi- och/ eller 

kvalitetsavdelningen. Ett tänkbart scenario är att inköpsavdelningen försöker få in varor så billigt 

som möjligt och i detta fall kan det hamna i konflikt med kvalitetsavdelningen som vill ha varor 

som är hållbara. 

Genomtänkta beslut inom bolaget och samarbete mellan avdelningarna kan istället leda till att de 

gemensamma målen gynnar företaget och kunderna.  
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5.1.3 FÖRETAGETS INTRESSENTER 

 

Kotler.et.al(2005, s. 90-91) förklarar att företagets intressenter är sådana som har något med 

företaget att göra. Viktiga intressenter för ett företag kan vara finansiella, media, regeringen, 

generella, interna, organisationer och lokala intressenter. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De 7 intressentgrupper som kan ha inflytande över företaget är följande; 

 

1. Finansiella intressenter – Påverkar företagets möjligheter att inhämta resurser. 

 

2. Mediala intressenter – Inkluderar dagstidningar och periodtidningar samt radio och TV-

stationer som rapporterar nyheter och redaktionell uppfattning. 

 

3. Regeringen – Företagsledningen måste ta hänsyn till utveckling som sker i regeringens 

regi. Marknadsförare måste oftast rådgöra med företagsjurister gällande bland annat 

produktsäkerhet, avtal och andra ärenden. 

 

4. Medborgarrättsliga grupper – Företagets beslut kan också ifrågasättas och få motstånd 

av en del grupper som motsäger sig bolagets beslut/ handlingar. Exempel på dessa är 

konsumentorganisationer och miljögrupper som bland annat GreenPeace. 

 

5. Lokala intressenter – Är närliggande boendeområden, och kommunala organisationer. 

Stora bolag brukar utse en person som har hand om samhällsrelationer.  
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Company 

Figur 7. Intressentgrupper som påverkar företaget. Kotler.et.al(2005, sid.91) 



6. Allmänna intressenter – Företagen behöver vara inbegripen i den allmänna 

befolkningens uppfattning och attityd mot produkterna och tjänsterna som företagen har. 

Intressenternas uppfattning om bolaget kommer påverka deras köpvanor. Det är av denna 

anledning som många stora företag investerar stora summor pengar för att marknadsföra 

och bygga upp en hälsosam uppfattning om företaget. 

 

7. Interna intressenter – Ledningen, chefer, tjänstemän, arbetare och volontärer tillhör 

denna grupp av intressenter som påverkas mest av beslut inom företaget. Stora bolag 

använder sig oftast av nyhetsbrev för att informera och motivera de interna intressenterna. 

De interna intressenterna är oftast företagets ansikte utåt och därför är det viktigt att 

motivera de anställda. Anställda som är motiverade kommer ha en bättre inställning till 

arbetet och företaget och detta kommer spridas till de externa intressenterna.  
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5.2 FÖRETAGETS INTERNA ANALYS 

 

Utgångspunkten för den interna analysen är Kotler et.al.(2005, s.88), där NärNaturen AB’s inre 

miljö analyseras. Enligt Kotler ska man vid undersökning utav det inre företaget ta hänsyn till 

följande, ledningen inom företaget, finansieringen, forskning och utveckling, purchasing (inköp) 

och accounting (redovisning) enligt bilden här nedan. 

 

 

 

Figur 8. Samspelet mellan marknadsföring och de interna avdelningarna inom ett företag.  

Kotler.et.al(2005, sid. 88) 
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5.2.1 LEDNING 

 

Ledningens uppgift är att förvalta och driva verksamheten i bolaget. Det är också ledningens 

uppgift att upprätta företagets mål och vision för framtiden och ta fram strategier för hur man 

skall uppnå dessa mål.  

Det finns 3 olika kategorier av mål angivet enligt Berglund & Boson (2010); 

1. Operativa mål   – dagliga mål                        

2. Taktiska mål   – kortsiktiga mål 

3. Strategiska mål  – långsiktiga mål 

 

 

 

 

 

 

De strategiska målen är de mål som ska uppfyllas för att uppnå företagets vision. För att de 

strategiska målen skall lyckas, måste företaget ha flera delmål på operativ och taktisk nivå. De 

operativa målen är oftast mål som är tidsbestämda på ett par dagar eller veckor. Taktiska mål är 

uppsatta för ett par månader till ca.5 år och de strategiska målen brukar vara på ca.5-10år. 

Vidare bör man även fastställa sina mål enligt SMART-modellen. 

Målen skall vara; 

S -Specifika 

M -Mätbara 

A -Avgränsande 

R -Realistiska 

T -Tidsbestämda 

Det är företagets ledning som har rollen att säkerställa företagets, kundernas samt 

underleverantörernas medvetenhet när det gäller den miljöpåverkan som vi orsakar. Dessutom 

har ledningen ansvar att öka medvetenheten om hur företaget kan utnyttja dess resurser så 

effektivt och hållbart som möjligt. 

 

 

 

 

 

Figur 9. Beslutsprocessen (nivåer)  

Strategisk 
nivå 

Taktisk nivå 

Operativ nivå 
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Miljökommunikation är enligt Berglund & Boson (2010, sid.102) ett område där ledningen kan 

utmärka sig inom grön kommunikation och gröna företagskulturer. Det kan man åstadkomma 

genom att: 

1. Vara visionära – Att ledningen har en klar vision om var företaget är på väg och hur 

miljöpåverkan kan minskas. 

2. Leva som man lär – Det vill säga att omsätta visionerna i åtgärder och vara transparenta 

(öppna) med vad som görs för att uppnå visionen. Alltså vad man gör i nuläget, vad man 

vill göra och även om de områden där man inte riktigt nått fram. 

3. Skapa relationer – Organisationen behöver engagera sig i att föra en dialog med 

intresseorganisationer, forskare mm, men inte minst, med sina kunder. 

Ledningen kan genom miljömärkning av produkter, skicka tydligare budskap till sina kunder. Det 

kan bland annat handla om svanenmärkta produkter. Det kan även handla om miljöcertifiering 

ISO-14001 som innebär att företaget är certifierad och driver verksamheten med gällande rutiner. 

 

  

5.2.2 FINANSIERING 

 

Finansiering handlar om att arbeta med kapitalanskaffning för att genomföra sin marknadsplan 

enligt Kotler.et.al(2005, s 88).  

Finansiering av verksamheten sker på olika sätt. Företagen kan välja genom 4 synvinklar på 

finansiering som beskrivs även enligt Skärvad, P & Olsson, H. (2005, sid. 296); 

 Realkapital  – Fysiska objekt i form av t.ex. anläggningar, varulager och utrustning. 

 Finansiellt kapital  – I vid mening hur man placerar pengarna. 

 Humankapital  – Personalen på företaget. Skicklighet, kunskap och kompetens. 

 Immateriellt kapital  – Exempelvis patent, varumärken och goodwill.  

Även om humankapitalet har stor betydelse för företagen, krävs ett finansiellt kapital för att 

övriga former av kapital kan drivas. 

För att kunna få finansiering med hjälp av t.ex. banklån behövs en bra årsredovisning med 

resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Själva balansräkningen visar 

företagets finansiella ställning och man kan bedöma anläggnings- och omsättningstillgångar, eget 

kapital och skulder. Förvaltningsberättelsen redogör vad företaget har gjort och vad man planerar 

för framtiden. 

Innan man ansöker om t.ex. lån bör företagen också räkna ut behovet av säkerhetskapital då 

beräkningarna oftast är oprecisa prognoser och kan täcka upp eventuella driftstörningar. 
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Kapitalrationalisering enligt Skärvad & Olsson (2005) är ett begrepp som används av en del stora 

företag och innebär effektivisering av kapitalbehovet. Effektivisering av kapitalet eller högt 

kapitalutnyttjande som beskriver termen kapitalrationalisering, är betydligt viktigare för 

företagens lönsamhet vid höjda räntor. Istället för att ha en ”just in case” inställning ifall företaget 

får ökad efterfrågan och behöver upprätthålla leveransförmågan. Kapitalrationalisering handlar 

om att minimera varulagren utan att störa produktionens leveransförmåga eller ”flyt”. 

 

 

5.2.3 KÖPKRAFTER 

 

Köpkraften hos kunden enligt Bergh & Jakobsson (2010) beror på en rad olika faktorer. Exempel 

på dessa faktorer är bland annat ändrad inkomst och höjda råvarupriser. Men allt har sitt ursprung 

från den inkomst som kunden har. Även om köpkraften väger en hel del i köpbeslutet, har 

köpintentionen en viss betydelse. 

Företagen kan hoppas på att kunderna som både känner till produkten/ tjänsten och har en positiv 

inställning bestämmer sig för att köpa produkten. Det krävs dock en starkare köpintention hos 

kunden om priset för en produkt eller tjänst är dyrare. Köpintentionen kan också bero på kundens 

varumärkeskännedom.  

Köpkraften är ett mått på kundgruppens materiella levnadsstandard. En annan term som används 

för köpkraft är real inkomst. Hur omräkning från inkomst till köpkraft är däremot inte självklart. 

Det finns en hel del faktorer som påverkar köpkraften. Exempel på dessa är boende, 

resekostnader, mat, kläder mm. Ett annat exempel är att köpkraften på drivmedel eller el varierar 

beroende på dagspriser eftersom inkomsterna oftast är oförändrade.  

Köpkraften beräknas på inkomsten (I) genom priset (P) för den produkt eller tjänst som man 

jämför, alltså    . Men eftersom kunderna oftast köper många olika produkter och tjänster med 

varierande pris blir beräkning av köpkraft ganska komplicerat. Exempelvis om man lägger 

inkomst på bröd och kött blir beräkningen     där              . Beräkningsexemplet är 

enligt Bergh & Jakobsson (2010, s.243).  

  

 

 

 

 

29 



5.2.4 MARKNADSFÖRING 

 

Marknadsföring handlar om att kommunicera med omgivningen om företagets verksamhet och 

produkter/ tjänster. Det kan göras på många sätt och bör anpassas efter de kundgrupper och 

segment man riktar sig mot.  

Ett företag kan välja att marknadsföra sig på ett flertal olika sätt och oftast kan dessa metoder ha 

ett visst samspel.  

Det finns bland andra följande kategorier till förfogande enligt Thorborg, S. (2011) samt 

www.firstclassmlm.com; 

 Personlig försäljning 

 Direktreklam 

 Telefonförsäljning 

 Multi-level marketing 

Personlig försäljning handlar om att synas fysiskt. På olika utställningar för produkter och 

tjänster eller vid olika evenemang. Genom att synas på detta sätt kan man knyta personliga 

kontakter med potentiella kunder. 

Direktreklam är reklamutskick i form av bland annat affischer och vykort med information om 

bolaget och dess produkter/ tjänster. Direktreklam kan även riktas mot önskade åldersgrupper, 

bostadsort, inkomst mm. Riktad direktreklam kan minska kostnaderna men kan i sin tur göra det 

svårare att locka kunder. 

Vissa företag kan välja att hyra in tjänster från andra bolag som säljer tjänsten telefonförsäljning. 

Detta kan innebära att ett bolag ringer till privatpersoner och företag på uppdrag av ett annat 

företag. Vissa tidningsbolag använder sig av telefonförsäljning för att sälja prenumerationer. 

Multi-level marketing (MLM) är ett koncept som funnits i princip hela tiden och används idag av 

de flesta bolagen. Det kan handla om försäljningskampanjer med följande annonser; ”Köp 3 

betala för 2” eller ”Köp för 1000kr och få 15% rabatt”.  

MLM handlar också om att marknadsföra sig på flera nivåer. Man kan betrakta MLM som en 

fördjupning av traditionell marknadsföring. Vad det handlar om är att på samma sätt som en 

marknadschef har flera personer som jobbar under sig, kan denne välja att utse en mellanchef 

som har ytterligare personer under sig. 

Företaget kan använda sig av samtliga former av marknadsföring. I samband med detta kan det 

vara fördelaktigt att rikta sig mot de behov som den potentiella kunden har av att utvecklas. 
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5.2.5 REDOVISNING 

 

Enligt Kotler.et.al(2005, s 88) menar han de som arbetar med företagets intäkter och kostnader. 

För att sedan räkna ut hur bra deras marknadsföring når ut till människorna. 

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) enligt Thomasson.et.al(2004, s.329) har NärNaturen som 

aktiebolag vissa krav på deras redovisning. Redovisningen måste bestå av 4 delar; 

Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning samt noter. 

Enligt ÅRL och Bokföringslagen (BFL) framgår också att redovisningen sker med ”god 

redovisningssed”. Både BFL och ÅRL är de viktigaste lagarna inom redovisningen och kallas 

ramlagar. Ett viktigt begrepp i dessa sammanhang är just ”god redovisningssed”. 

I BFL och ÅRL framgår; 

 Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överrensstämmer med god 

redovisningssed. (BFL, 4 kap, 2 §) 

 

 Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed. (ÅRL, 2 kap, 2 §) 

Dessa lagar regleras för att underlätta och standardisera redovisningen så att eventuella ändringar 

i bland annat föreningslivens struktur, internationalisering eller nya avtalslagar påverkar 

grundstrukturen i redovisningen. 

Inom ramlagarna finns dessutom en del principer som man skall följa i enlighet med god 

redovisningssed enligt Thomasson.et.al(2004); 

 Fortlevnadsprincipen 

 Konsekvensprincipen 

 Försiktighetsprincipen & Realisationsprincipen 

 Kontinuitetsprincipen och bokföringsmässiga grunder 

 Principen om enskild värdering 

 Principen om bruttoredovisning 

 Monetärprincipen 

 Objektivitetsprincipen 
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5.3 DE 4 P’N MED MÅL OCH STRATEGI 

 

Kotler.et.al(2005,s 34) beskriver ramen inom marketing mix där vi också hittar de 4 pna. Det är 

ett verktyg för när företag vill lansera något nytt, utveckla något som man har eller helt enkelt 

göra om något igen.  

 

Med hjälp av de 4 P (produkt, pris, plats och promotion) kan man sikta sig in mot den riktade 

marknaden.   

 

Produkten/tjänsten kan vara vad som helst som blir tillgänglig för marknaden. Den kan uppfylla 

någons behov eller önskningar. Den kan vara fysisk, någon sorts form av service, det kan även 

vara personer eller någon idé. 

 

Priset bestäms på hur mycket man lagt ner på produkten och hur stor lönsamhet man kan få av 

den. Oftast så säljer man produkten då den ska vara fördel till kunderna.  

 

Promotion är aktiviteter, kampanjer eller dylikt som man göra för att nå ut till marknaden och 

skapa ett intresse för kunderna att köpa ens produkter eller tjänster.  

Plats beskriver bäst alla ställen där man kan få tag på produkten/tjänsten.  
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5.3.1 PRODUKT 

 

 

Figur 10. De olika bestånden som utgör en produkt/ tjänst. Kotler.et.al(2005, s.539) 

 

En produkt består av 3 olika delar. Det handlar om själva kärnan av produkten, den verkliga 

produkten och den utvidgade produkten. 

Kärnprodukten är huvudprodukten. Med det menas syftet med varför produkten finns. Till 

exempel är en bil med syftet att ta en person från A till B, kärnprodukten. Det är huvudsyftet till 

varför man köper en bil. 

Den verkliga produkten är ett tillägg på kärnprodukten som kan innebära bland annat estetiska 

ändringar, prestanda mm. Exempelvis kan bilen ha skillnader i utformning (sedan, kombi, coupé). 

Bilen kan även ha skillnad i färg och motorprestanda samt interiöra och elektroniska skillnader. 

Till den utvidgade produkten tillhör bland annat serviceavtal, försäkringar och garantier på själva 

produkten. 

Det är företagets beslut om utformning av den verkliga och utvidgade produkten som kan 

innebära framgång eller förlust på en marknad med stor konkurrens. 

 

 

Core 
product 

Actual 
product 

Augmented 
product 
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5.3.2 PRIS 

 

Det finns en bra modell som förklarar hur man ska prissättningsbesluten bör fattas. Det man då 

gör är att först kolla de interna faktorerna som t.ex. vilken position man har på marknaden, hur 

man följer marketing-mix strategin, vad kostnaden har varit och dess organisation. Därefter kollar 

man på de externa faktorerna som då är vad den naturliga marknaden kräver för pris, vilken 

konkurrens man har och andra orsaker som t.ex. olika lagar m.m. Denna modell beskrivs av 

Kotler.et.al(2005, s. 665) som följer här nedan. 

 

Figur 11. Bilden visar hur de interna och externa faktorerna påverkar företagets beslut om prissättning på en 

produkt eller tjänst. Kotler.et.al(2005, s. 665) 

 

Priset måste anpassas till de olika kundgrupperna. Privatpersoner som äger fastigeter kanske 

föredrar timpriser.  

Till dessa beräkningar bör man ta hänsyn till följande delar; restid, bensinförbrukning, 

timkostnad samt affärs- och administrationskostnader. Därefter kan man räkna på önskat 

vinstmarginal. 

Företag och kommuner olika former av upphandlingar, baserat på lagen om offentlig upphandling 

(LOU) för att avgöra vilka man vill hyra in för uppdragen. LOU används av kommuner samt 

statligt ägda företag. Då blir avtalen oftast specifierade på antal timmar per vecka eller månad.  

Interna faktorer 

• Marknads-
föringsmål 

• Marketing-
mix strategi 

• Kostnader 

• Verksamhet 
för 
prissättning 

Beslut om 
Prissättning 

Externa faktorer 

• Marknads-
omgivning och 
efterfrågan 

• Konkurrens 

• Andra faktorer 
(ekonomi, 
återförsäljare, 
regering) 
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Figur 12. Flödesschema på processen som sker hos en potentiell kund innan eventuell inköp.  

Kotler.et.al(2005, s.730) 

 

Vad som menas med bilden ovan är att det finns 6 olika processer som sker hos en kund innan 

man köper produkten eller tjänsten. 

Medvetenhet om produkten är ett måste för att kunden ska veta att produkten/ tjänsten är 

tillgänglig. Det som sker sen är att man letar fram information om produkten och vilka fördelar 

detta kan medbringa. Om personen i fråga fattar tycke för produkten kommer man förmodligen 

också jämföra produkten med andra företag (konkurrenter) och därefter välja preferens. 

Även om man har viss preferens åt ett håll, kan man i slutändan ändra sig om man blir övertygad 

på något annat. Så det gäller att skapa övertygelse hos en eventuell kund som kontaktar företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet Kunskap Tycke 

Preferens Övertygelse Köp 
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5.3.3 PLATS 

 

Placering av verksamheten spelar en viktig roll i hur företaget utvecklas. Ett företag som har sin 

butik i ett centralt läge får oftast betydligt fler kunder än de placerade i utkanterna av ett område. 

Genom att placera sin verksamhet centralt, gör man sig tillgänglig för fler kunder. Dessutom drar 

man fler fördelar än så. T.ex. ett företag som har sin placering i centrala Göteborg. Har man sin 

placering i Göteborg har man nära till hamn och flygplats samt nära till de stora utfartslederna 

mot Malmö, Stockholm och Oslo. Jämför man detta med ett företag exempelvis i Trollhättan, så 

finns det visserligen närhet till en mindre flygplats och järnväg. Men det tar längre tid för 

transport till bland andra Malmö och Oslo. 

Även om en central placering av verksamheten är en fördel, bör man ta hänsyn till vilken 

verksamhet man driver och vilka fördelar respektive nackdelar innan man väljer strategisk 

placering. 
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5.3.4 PROMOTION 

 

Alla företag behöver promotion för att synas på marknaden och att kunna locka kunder. Det 

handlar om mer djupgående marknadsföring. Det kan finnas olika jobbmässor eller utställningar 

med olika företag som erbjuder olika tjänster och produkter. 

 

Figur 13. Åtgärder för segmentering, marknadsinriktning och positionering av företaget. Kotler.et.al(2005, s.391) 

 

För att kunna segmentera marknaden bör man genom undersökningar identifiera samlingspunkter 

(nav) där de flesta finns. Dessutom bör man upprätta en profil för de kundsegment som samlas 

vid de identifierade naven. 

Har företagen kommit så långt är nästa steg marknadsinriktning. För att attrahera de olika 

kundsegmenten måste företagen utföra vissa åtgärder. Det kan handla om prissättning, produkt-/ 

tjänstejustering eller till och med tillgänglighet. Åtgärderna som företagen gör måste anpassas till 

respektive kundsegment, men detta kan vara för kostsamt. Exempel på produkter som är 

anpassade till olika segment är personbilar. Det finns ett flertal olika modeller och bilmärken som 

anpassas efter just kundens önskemål och behov. En kombibil kan vara mer passande för familjer 

eller vissa småföretagare medan sedanbilar och mindre personbilar finns för övriga. Dessutom 

finns olika karakteristiska skillnader mellan olika märken såsom estetisk utseende, prestanda och 

bränsleförbrukning. 

Eftersom de flesta bolagen har begränsade resurser bör man därför välja vilka kundsegment man 

vill rikta sig mot och med hänsyn till lönsamhet. 

Vidare behöver bolagen också positionera sig så att man blir lättillgänglig, samt utveckla en 

marknadsföringsmix gentemot de olika segmenten.   

Segmentering 
av marknaden 

• Identifiera nav för segmentering av marknaden.  

• Utveckla profil för de resulterande kundsegmenten. 

Marknads-
inriktning 

• Utveckla åtgärder för att attrahera olika kundsegment. 

• Välj de kundsegment man vill rikta sig mot. 

Marknads-
positionering 

• Utveckla positionering för varje enskild kundsegment. 

• Utveckla "Marketing-mix" för varje kundsegment. 
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6. NULÄGESBESKRIVNING 

 

6.1 FÖRETAGETS EXTERNA ANALYS 

 

6.1.1 MAKROOMGIVNING 

 

6.1.1.1 Demografiska krafter 

 

NärNaturen har under de tidigare åren haft flitigt med kunder i dess verksamhetsområde 

Kungsbacka och Göteborgsområdet. Men finanskrisen som slog till ett par år sedan sitter 

fortfarande kvar i viss mån. Bolaget fick avskeda samtliga anställda p.g.a. den finansiella krisen 

och numera är det ägarna som driver bolaget. 

NärNaturen har i dagsläget en del privatkunder och vissa uppdrag från kommuner. Men 

uppdragen ger inte intäktsbehovet för bolaget. Dock har företaget lyckats få konsultuppdrag och 

föreläsningstillfällen i Norge. 

 

6.1.1.2 Ekonomiska krafter 

 

NärNaturen har pga finanskrisen, som är just nu under återhämtning blivit lidande då företagen 

och kommunerna blivit tvungna till sparåtgärder. Det är just köpkraften som minskats med en 

konsekvens att många anställda blivit avskedade. NärNaturen blev också tvungen till att avskeda 

ett antal personer. 

 

Som det ser ut nu så börjar konjunkturen vända uppåt. Därmed gäller det att maximera sin 

potential på marknaden och öka sina andelar. ROT-avdraget som återinfördes av regeringen är en 

fördel då uppdragsgivarna får tillbaka från skatterna för de hushållsnära tjänsterna. Detta avdrag 

gör det lättare för bland annat villaägare att anställa företag för olika uppdrag. Den som anlitar 

företaget för hushållsnära tjänster får göra ett skatteavdrag på 50 % så länge det maximala 

beloppet inte överstiger 100 000 kr.  

 

6.1.1.3 Naturella krafter 

 

Under föregående verksamhetsår utsattes man för oförutsedd väderpåverkan. Vintern var ovanligt 

kallt och marken var snötäckt i ca.4 månader. Denna period (2010/2011) är vintern kyligare. 

Detta påverkar företaget negativt då deras praktiska tjänster blir i princip omöjliga att utföra. 

Detta gör att man bör räkna med en begränsad verksamhetsperiod framöver och ändra i framtida 

resultat- och balansbudget.  
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Man bör tänka på ett rimligt värde på vinstmarginalen då man har säsongsvarierad verksamhet. 

Under den tid av verksamhetsåret där man inte har några uppdrag, uppstår kostnader som 

kommer löpande. Exempel på dessa kostnader är bland annat telefonräkningar, leasingavgifter 

och löner. 

 

6.1.1.4 Teknologiska krafter 

 

NärNaturen har all nödvändig utrustning som behövs för att utföra deras tjänster på rätt sätt. 

Däremot behövs fler kunder ur en större marknad för att kunna göra framtida investeringar. 

Genom nyutvecklade produkter ges en möjlighet till effektivisering för företaget. Det kan ske i 

form av tidsbesparing, arbetsbelastning (ergonomisk), eller ekonomiskt mm. 

I detta fall kan man genom inköp av exempelvis en ny maskin som träflis av trädstockar och 

grenar, minska kostnader för drift. Bensinpriset har stigit markant de senaste åren och trenden 

verkar inte gå ner. Att köpa in en maskin som drar mindre bensin kan underlätta för NärNaturen 

ekonomiskt. 

 

6.1.1.5 Politiska och legala krafter 

 

Lagen kräver bland annat att arbetande inom branschen måste ha säkerhetslina när man klättrar 

till höga höjder, både på byggen och när det gäller trädvårdstjänster. Det krävs också att minst 2 

personer är på plats under arbetet då en person står på marken och assisterar medan den andre är 

uppe och utför jobbet.  

NärNaturen har all säkerhetsutbildning som krävs för att utföra jobbet. Men det pågår ständigt 

ändringar i lagar och förordningar vilket leder till krav på vidareutbildning. Detta innebär att 

företaget måste se till att hålla sig uppdaterade på ändringar samt gå på nya säkerhetsutbildningar. 

 

6.1.1.6 Kulturella och sociala krafter 

 

Då synen på hushållsnära tjänster har blivit bättre, ökar chanserna för företaget att utvecklas. 

Rotavdraget som är en utvidgning av Rutavdraget för hushållsnära tjänster uppmuntrar främst 

privatpersoner att anlita företag för att utföra uppdragen. Då man får göra avdrag på 

arbetskostnaden som oftast är den dyraste kostnaden, ökar också konsumenternas köpkraft. 

NärNaturens verksamhetskultur är att bevara naturen. I och med detta försöker bolaget ta beslut 

som innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Men det kan svårt med tanke på att vissa av besluten 

skulle bli en ekonomisk belastning.  
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6.1.2 MIKROOMGIVNING 

 

6.1.2.1 Leverantörer 

 

NärNaturen har ett fåtal leverantörer vilket underlättar vid beställning. Däremot så blir det inte 

lätt för bolaget att sätta press på leverantören. Bolaget är så pass litet och leverantörerna har oftast 

betydligt större kunder. Företaget använder sig av multiple sourcing. Det ger fördelar vad gäller 

pris men nackdelen är att leveransvariation kan förekomma och kvaliteten kan också variera. 

Detta spelar dock ingen större roll då bolaget utför tjänster och har ingen tillverkning av 

produkter. 

 

6.1.2.2 Konkurrenter 

 

Det finns några få konkurrenter som är identifierade av NärNaturen. Dessa konkurrenter utger 

drygt 90 % av marknadsandelarna. Det finns alltså stora möjligeter att växa, men man måste då 

göra en analys av de fördelar som man kan erbjuda och som skiljer sig från övriga konkurrenter. I 

detta fall kan det vara de många år av akademisk utbildning man har inom ämnet, samt mer än 13 

års praktisk erfarenhet inom branschen. 

Bolaget valt att försvara sin position på marknaden för att inte krympa mer än hittills. I och med 

lågkonjunkturen till följd av finanskrisen gjorde NärNaturen en sammandragning av 

verksamheten. Sammandragningen var ett sätt att stärka de viktigare områden samt minska 

förlusterna. Företaget vill nu expandera sin verksamhet för att få ökad lönsamhet. 

 

6.1.2.3 Marknadsföringens stödfunktioner 

 

I nuvarande läge så används inga fysiska stödfunktioner av NärNaturen. Bolaget har hittills 

förlitat sig på de befintliga kunderna och letat nya kunder utan att göra några reklamutskick.  

Bolaget använder för tillfället av de finansiella stödfunktionerna med hjälp av banklån. Dessutom 

har företaget försäkring som täcker vissa skador och förluster. 
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6.1.2.4 Marknad och kunder 

 

Företagets marknad är i nuläget privatpersoner. I vissa fall får man också uppdrag av kommuner 

och landsting. På senare tid har bolaget lyckats få uppdrag att hålla seminarier uppe i Norge. 

NärNaturen har på grund av de tidigare nedskärningarna hållit i de finansiella resurserna och tagit 

mindre hänsyn till de miljömässiga och sociala ansvarstaganden som krävs av företag.  

Bolaget har tagit en del enkla och snabba ekonomiska lösningar för att behålla kassaflödet. Det 

har dock påverkat de tidigare anställda då de avskedades med tanke på minskad efterfrågan på 

marknaden. NärNaturen är dessutom inte unik i dess hantering. Även många större bolag har 

gjort precis samma sak. 
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6.1.3 FÖRETAGETS INTRESSENTER 

 

Dr. Fiona Campbell och Michael Stepps är ägarna av NärNaturen och därmed de främsta 

finansiella intressenterna av företaget. Även bankerna är intressenter i och med de lån som 

företaget har. 

I dagsläget har företaget inga mediala intressenter. NärNaturen är ett litet företag på marknaden 

som försöker få ökade marknadsandelar. Det bästa sättet är att hålla de mediala intressenterna 

utanför och använda sig dels av egna producerade reklamblad, men även ta hjälp av 

marknadsföringens stödfunktioner för att distribuera reklambladen. På det här sättet kan man 

även göra riktade marknadsföringskampanjer till olika kundsegment. 

I finanskrisens spår har marknaden sinat, och inkomsterna har minskat dramatiskt. Konsekvensen 

blev att man var tvungen att säga upp många av personalen. Numera är det bara ägarna som är 

verksamma i företaget. 

Detta är en stor fördel nu när marknaden är på väg uppåt och den globala ekonomin växer. 

Samtidigt måste man se upp med hur världsekonomin kommer påverka marknaden i Sverige. 

Oljepriset som stiger, de finansiella kriserna ibland annat Grekland och Irland är potentiella hot 

som kan påverka företaget. 
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6.2 FÖRETAGETS INTERNA ANALYS 

 

6.2.1 LEDNING 

 

Ledningen består av ägarna Dr. Fiona Campbell och Michael Stepps. Tillsammans har de 

upprättat strategiska mål dit de vill nå, men de operativa och taktiska målen är inte upprättade. 

Företaget har heller ingen kvalitets- eller miljöcertifiering. 

Ledningen har en vision om företagets utsikter. De försöker också skapa relationer med de 

kunder de har.  

 

6.2.2 FINANSIERING 

 

NärNaturen har köpt in utrustning som krävs för de specifika tjänsterna. Bland utrustningen finns 

motorsågar, flistugg och säkerhetsbärlina/ sele. Dessutom ingår företagets fordon som realkapital. 

Det är de fysiska material som företaget köpt in och förbrukar. Företaget har även ägarna som 

humankapital med mycket erfarenhet inom branschen. 

 

6.2.3 KÖPKRAFTER 

 

Den minskade inkomsten till följd av lågkonjunkturen har minskat företagets köpkraft. Bolaget 

har stramat åt utgifterna och samtidigt valt att inte söka nya lån. För att minska på kostnaderna 

har man också valt att sälja de gamla fordonen mot inköp av nyare modeller som är mer effektiv i 

drift. 

 

6.2.4 MARKNADSFÖRING 

 

Bolaget gör för tillfället ingen aktiv marknadsföring. Företaget kommunicerar med nuvarande 

och gamla kunder samt kontaktar vissa kommuner och informerar om sina tjänster. Företagets 

marknadsföring sker i nuläget på vissa föreläsningar och seminarier ute på norska företag i Oslo. 

Men bolaget vill fortsätta här i Sverige och få utökad kundkrets. 
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6.2.5 REDOVISNING 

 

Som privat aktiebolag har företaget en årsredovisning som innefattar bland annat en 

balansräkning och resultaträkning. Bolaget har en omsättning på ca.1,5MSEK. NärNaturen 

startade sin verksamhet ett par år sedan efter hopslagning av 2 separata bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



6.3 DE 4 P’N MED MÅL OCH STRATEGI 

 

6.3.1 PRODUKT 

 

Tjänsterna som erbjuds av NärNaturen är främst trädbeskärning i olika varianter, men även 

trädfällning. Bolaget försöker oftast föreslå bevarandet av träd i och med naturvärdet.  

Företaget erbjuder även konsultation för den som vill samt seminarier och föreläsningar för större 

grupper. Innan utförande av tjänsterna ingår oftast konsultation och inspektion av eventuella 

trädsjukdomar. 

 

6.3.2 PRIS 

 

Priset på de tjänster som erbjuds är nästintill lika jämfört med de stora konkurrenterna. Priset 

varierar dock beroende på vilken typ av tjänst och omfattning av uppdraget. 

 

6.3.3 PLATS 

 

Företaget har i nuläget ingen kontorslokal. Verksamheten sker ute på fältet och det administrativa 

arbetet sker i hemmet. Denna omständighet är på grund av de höga hyrorna samt finanskrisens 

spår med minskade intäkter. 

Företaget försöker nu utöka verksamheten för att kunna bli mer lättillgängliga med bland annat 

kontorslokal dit besökare kan komma. 

 

6.3.4 PROMOTION 

 

Företaget har inte åtagit någon större segmentering av marknaden. Det bolaget har gjort under 

promotion är att vidareutveckla personliga kontakter med kunder samt leta efter nya marknader. I 

nuläget har de seminarier åt flera bolag i Oslo. 
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7. ANALYS 

 

7.1 FÖRETAGETS EXTERNA ANALYS 

 

7.1.1 MAKROOMGIVNING 

 

7.1.1.1 Demografiska krafter 

 

NärNaturen har sin hemvist i Onsala (Kungsbacka kommun) och beläget ca.30min från 

Göteborg. I närområdet Onsala och Kungsbacka finns det relativt få tomtägare, men det finns de 

fastighetsägare som har stora ytor av träd. Med närhet till Göteborg och kranskommunerna finns 

det betydligt fler potentiella kunder att vända sig till. 

Då fler och fler blir mer miljömedvetna kan man ordna bland annat seminarier där man 

informerar om sina tjänster. 

 

Genom att kolla på den nystartade tjänsten Reklamfixaren.se som drivs av Posten finns det drygt 

2000 hushåll i Kungsbackaområdet och Göteborgs kranskommuner Mölnlycke, Partille och 

Härryda. Detta antal är beräknat med antagna värden på ålderskategori 30-65år, hushåll (villor) 

och en inkomst på 500tkr och uppåt. 

 

Utgår man från att 10 % av dessa hushåll kan tänkas köpa bolagets tjänster, motsvarar detta 

ca.200 kunder.  

 

7.1.1.2 Ekonomiska krafter 

 

Företaget har tillgångar, varav majoriteten är materiella tillgångar i form av maskiner och 

inventarier. På grund av den situation som uppstod med finansiella krisen har bolaget en del 

överskottsmaterial som kan säljas. 

I och med konkurrenterna, måste man se över priserna så att det inte blir för dyrt för kunden. Men 

samtidigt krävs det att man inte tar ett underpris på tjänsterna. Ett sätt att få bukt med detta 

problem är att se över prissättningen av dessa tjänster. Enligt Göran Andersson (2001, s.125) kan 

man använda sig av en kalkyltrappa som är baserat för arbetsintensiva tjänsteföretag. Varje 

uppdrag kan räknas ett projekt där man beräknar projektkostnaden. Projektkostnaden består av 

Direkta lönekostnader, Projektomkostnader och eventuellt speciella direkta kostnader för ett unikt 

projekt. Utöver projektomkostnader tillkommer Administrations- och Försäljningsomkostnader 

som tillsammans utgör självkostnaden för företaget. För att få önskat täckningsbidrag/resultat för 

projektet bestämmer man försäljningspriset utifrån den vinstmarginal man önskar ha. 
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NärNaturen kan dessutom genom inköp av exempelvis en ny maskin som träflis av trädstockar 

och grenar, minska kostnader för drift. Bensinpriset har stigit markant de senaste åren och 

trenden verkar inte gå ner. Att köpa in en maskin som drar mindre bensin kan underlätta för 

NärNaturen ekonomiskt. 

Väljer man att använda en periodkalkyl, är det lämpligaste alternativet en normalkalkyl då denna 

kalkyl är neutral och fördelas över hela året. Beräknar man enligt ekvivalentkalkylen vilket är 

lämpligare, kan man beräkna kostnader på flera olika tjänstegrupper. 

Om man exempelvis beräknar på NärNaturen AB’s 2 tjänstegrupper trädbeskärning (A) och 

trädfällning (B) med följande antaganden: Tjänsterna förhåller sig 5 resp. 2. Under en period har 

man utfört 500 timmar A och 400 timmar B till en total kostnad av 350000kr. 

Då får man följande kalkyl: 

Produkt Ekvivalenttal  Volym  Ekvivalentmängd 

A   5  500  2500 

B   2  400    800 

       ------------ 

       3300 

 

Beräkning av timkostnaden för grupp A ger:  Timkostnad för grupp B: 

 
    

    
                    

   

    
                 

dvs. 
      

   
                  

     

   
                

 

7.1.1.3 Naturella krafter 

 

Förutom miljöbelastningen påverkas man finansiellt på grund av det ökande oljepriset på 

världsmarknaden. För att minska kapitalbindningen i form av utrustning, kan man ha del av 

utrustningen inköpt och resterande material och utrustning kan hyras vid behov. 

Då klimatpåverkan har skapat problem för företaget (främst under vintertid), bör man fundera på 

att ha en extra/periodvis tjänst som gäller bland annat snöröjning från tak och mark. På så sätt har 

man möjlighet att minska de alternativa kostnaderna (uteblivna intäkter från deras primära 

verksamhet). 
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7.1.1.4 Teknologiska krafter 

 

Möjliga nackdelar som kan förekomma är utrustningen såsom fordon och motorsågar som börjar 

bli en ekonomisk belastning. Förutom mer servicebehov för gamla fordon, drar de mer bränsle än 

nyare modeller. Detta kan påverka eventuella kunder som är miljömedvetna. 

 

7.1.1.5 Politiska och legala krafter 

 

Regeringens återinförande av Rotavdraget som är en utvidgning av Rutavdraget gör det lättare för 

privatpersoner att anställa företag för hushållsnära tjänster. Detta är en stor möjlighet för 

NärNaturen att få ökade marknadsandelar med hjälp av marknadsföring. Rotavdraget innebär att 

man kan dra av 50 % av arbetskostnaden för utförda jobb såvida kostnaderna inte överstiger 

100.000kr. Är man t.ex. 2 personer som äger fastigheten blir maximala beloppet 200.000kr. 

 

7.1.1.6 Kulturella och sociala krafter 

 

De potentiella kunderna har i vissa fall säkerhetsbehov som ligger till grund för de valda 

tjänsterna. Det kan vara att vissa träd är ostabila och riskerar falla med hårda vindar och därmed 

behöver fällas ner under kontrollerade former. Men i många andra fall så handlar dessa behov om 

självförverkligande eller behov av status och erkännande. Generellt så spenderas mest resurser på 

självförverkligande och minst på de fysiologiska behoven. 

Ett sätt att locka kunder kan vara att prissätta tjänsterna utifrån område. Exempelvis kan man ha 

lägre pris till kunder inom områden med lägre inkomst resp. normalpris i bättre ställda områden. 
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7.1.2 MIKROOMGIVNING 

 

7.1.2.1 Leverantörer 

 

Analysen av företagets leverantörer visar att med situationen just nu, är valet av multiple sourcing 

förmodligen ett bra val. Däremot kan övergång till single sourcing vara något att betrakta. 

Även om multiple sourcing ger fördelar avseende pris och risk för eventuella leveransstörningar, 

kan det vara fördelaktigare att skapa relation med leverantörer genom single sourcing. När 

företaget får möjlighet att utöka sin verksamhet, kan denna strategi löna sig i längden. 

 

7.1.2.2 Konkurrenter 

 

För att undvika större bekymmer med konkurrenterna i senare lägen, kan det vara aktuellt att se 

över företagets försvarsstrategier. 

Första steget att identifiera vilka konkurrenter bolaget har är utfört. Nästa steg är att identifiera 

vilka mål som konkurrenterna har samt vilka strategier de använder för att uppnå målen. När 

dessa steg är utförda, kan bolaget göra uppskattningar på de styrkor och svagheter som respektive 

konkurrent har samt vilka reaktionsmönster som utspelar sig hos dessa konkurrenter. 

I första hand bör bolaget som nämnt fokusera på försvarsstrategierna. För att effektivt använda 

sig av dessa strategier bör NärNaturen genomföra analysen av konkurrentens strategier och 

reaktionsmönster.  

En försvarsstrategi som kan vara lämplig att utveckla i nuläget är det mobila försvaret. Det 

mobila försvaret innebär att bolaget försvarar sin position på marknaden samt utvidgar sig mot 

nya marknader, vilket kan var till fördel vid framtida försvars- eller attackåtgärder. 

 

7.1.2.3 Marknadsföringens stödfunktioner 

 

Genom marknadsföringens stödfunktioner och distributionsföretag som Posten och lokala 

tidningar som GP och Hallandsposten, kan man få ut information om sin verksamhet. 

Utformningen av reklamblad kan lämpligtvis utföras av företaget för att sedan distribueras till de 

riktade kundsegmenten. 
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7.1.2.4 Marknad och kunder 

 

NärNauren bör studera sin omgivning och analysera vilka behov och önskemål kunderna kan ha. 

Därefter kan man utföra en eventuell segmentering av marknaden. Utförande av detta kan leda till 

att bolaget blir konkurrenskraftigare på marknaden. 

Genom att framhäva de miljömässiga och sociala ansvarstaganden som bolaget tar, kan man 

ytterligare attrahera potentiella kunder. Exempelvis kan ledningen fatta beslut om standardisering 

av kvalitets- och miljörutiner enligt ISO 9000 och ISO 14000. 
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7.1.3 FÖRETAGETS INTRESSENTER 

 

Detta är en stor fördel nu när marknaden är på väg uppåt och den globala ekonomin växer. 

Samtidigt måste man se upp med hur världsekonomin kommer påverka marknaden i Sverige. 

Oljepriset som stiger, de finansiella kriserna ibland annat Grekland och Irland är potentiella hot 

som kan påverka företaget. 
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7.2 FÖRETAGETS INTERNA ANALYS 

 

7.2.1 LEDNING 

 

Ledningen har en klar vision om företagets framtid. Företaget har också tydlig relationsskapande 

med kunder. Dessa är positiva egenskaper. 

För att ytterligare påverka företagets möjligheter till utveckling, bör ledningen upprätta en plan 

där man upprättar 3 olika nivåer; De operativa målen, de taktiska målen samt de strategiska 

målen. 

De mest avgörande målen är operativa och måste föregå de taktiska. Det bästa tillvägagångssättet 

är att först se vart man vill med de strategiska målen för att sedan bryta ner målen till taktiska och 

operativa delmål. 

 

7.2.2 FINANSIERING 

 

Ett förslag är att utforma en reklamkampanj för respektive kundgrupp/ segment. Vid 

utformningen av reklamkampanjen bör man fastställa vilka krav och önskemål kundgruppen har.  

En möjlighet för att få ut information om sin verksamhet till olika marknader är att använda sig 

av riktade reklamkampanjer till olika kundsegment. Med hjälp av hjälpande distributionsföretag 

kan man mot en mindre kostnad få fram information om verksamheten. 

 

7.2.3 KÖPKRAFTER 

 

Ett företag som NärNaturen måste anskaffa säkerhetsutrustning för att kunna utföra uppdragen. 

För att allting skall fungera effektivt använder man även elektriska och bränsledrivna motorsågar 

vid kapning av träd. 

Den utrustning de har är av bra kvalitet och av kända tillverkare. Utrustningen underhålls också 

med jämna mellanrum. Nu går det även att hyra in det som behövs från olika företag. Till vissa 

utrustningar är det kanske lönsammare att hyra in istället för att köpa. 

En nackdel med alternativet att hyra utrustning är faktum att man måste förboka materialet. 

Periodvis kan detta vara svårt om efterfrågan för dessa material. 

Man kan även räkna på alternativa och operationella kostnader på olika beslut i samspel med val 

av kundgrupper och segment. De alternativa kostnaderna blir de kostnaderna som uppstår vid val 
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av ett annat beslut. De operationella kostnaderna vid ett beslut är summan av särkostnaderna plus 

de alternativa kostnaderna för det valda beslutet. 

 

7.2.4 MARKNADSFÖRING 

 

Företaget har stora möjligheter att marknadsföra sin verksamhet. Genom de riktade reklambladen 

till bland andra kommuner och bolag, men även privatägda fastigheter. 

I dagsläget har man inte gått ut med reklam och detta skapar ett potentiellt hot mot företaget. 

Utan marknadsföringen kommer kunder heller inte veta om att företaget finns. Med små 

marknadsandelar och ambitionen att öka marknadsandelarna, är marknadsföringen ett krav. 

En strategi som är minst lika viktig är den relationsbyggande marknadsföringen. Detta är viktigt 

för att stävja slutkunden på eventuella tankar att utforska andra alternativ på företag. Med tanke 

på den låga marknadsandelen måste man tänka mer på den personliga marknadsföringen 

gentemot kunderna där personkemi är viktig. Förutom fördelen att man kan behålla dessa kunder, 

kan man även få andra kunder genom rekommendationer från nuvarande kunder. Denna strategi 

är i princip effektivare än andra alternativ.  

Ett annat sätt att marknadsföra sig är att finnas i tidningsutskick för bland annat villaägare och 

myndigheter. Det här är utmärkt för riktade annonser. Internet är numera ledande när det gäller 

spridning av information. De flesta som söker tjänster gör detta via Internet. NärNaturen har en 

fungerande hemsida med information om verksamheten och dess tjänster som erbjuds. 

 

7.2.5 REDOVISNING 

 

Genom noggrann redovisning har NärNaturen goda möjligheter att hålla koll på ekonomin samt 

att kunna planera eventuella investeringar. En annan fördel kan vara att man lockar fler 

finansiella investerare och kunder. Utger företaget en dålig redovisning av dess verksamhet blir 

effekten den motsatta. 

Med ökade resurser till marknadsföringen finns förbättrade möjligheter till större intäkter. 

Därmed kan man kosta på sig och även spara in en hel del pengar för framtida investeringar. 
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7.3 DE 4 P’N MED MÅL OCH STRATEGI 

 

7.3.1 PRODUKT 

 

Tjänsterna som företaget erbjuder är svårt att anpassa med försäkringar eller garantier. Eftersom 

det handlar om naturnära tjänster och träd, är det alltid nya omständigheter som uppstår även 

efter utförd tjänst. 

Däremot kan företaget erbjuda kvalitet och kunskap i allt de erbjuder då deras erfarenhet och 

kunskap är gedigen. Huvudsyftet till varför kunden beställer företagets tjänster kan variera vad 

gäller trädbeskärning och i vissa fall trädfällning, men bolaget försöker alltid sträva efter 

hälsosam bevarande och estetiskt lockande träd. 

 

7.3.2 PRIS 

 

Prissättningen är jämlikt de stora konkurrenterna. Med företagens storleksskillnad är detta en 

potentiell svaghet och ett möjligt hot.  

Företaget bör fatta beslut om prissättning utifrån de interna och externa faktorerna. De interna 

faktorerna innefattar bland annat företagets kostnader och marknadsföringsmål. De externa 

faktorerna handlar om marknadsomgivningen och dess efterfrågan av företagets tjänster. Det kan 

även handla om konkurrens eller andra faktorer som politiska regleringar eller ekonomiska 

faktorer. 

  

7.3.3 PLATS 

 

Som nämnt tidigare är företaget baserat i Onsala kommun söder om Kungsbacka. Med anslutning 

till Europaväg 6 (E6) är det ca.25 min bilfärd till Göteborg. 

Därmed har man nära tillgång till många angränsande kommuner till Göteborg. Även i 

södergående riktning kan man rikta sig till Falkenberg eller Varberg som exempel. 

Nackdelen är dock att företaget som bedrivs enbart av ägarna har ingen kontorslokal för 

besökare. Det administrativa arbetet drivs hemifrån. Kostnaden för lokalhyran är också ganska 

hög i förhållande till företagets inkomster. 
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7.3.4 PROMOTION 

 

För att nå ut till de potentiella kunderna måste man marknadsföra sig flitigt. Inte bara genom 

annonser och reklamblad, men även genom det personliga bemötandet av kunderna. Viktigt är 

också självklart hur arbetet blir utfört. Om kunden inte är nöjd kommer denne troligtvis att vända 

sig till konkurrenten i framtiden. 

 När de potentiella kunderna har vetskap om företagets existens och verksamhet, kommer deras 

preferenser och övertyganden in innan de bestämmer sig för att anlita företaget för uppdraget. 

Detta kan bara uppnås genom annonsering och utdelning av riktade reklamblad via 

distributionsföretag och tidningar. Man kan även sätta upp reklamblad på anslagstavlor, men det 

kanske inte ger ett lönsamt resultat man önskar. Nöjda kunder återkommer oftast och kan även 

sprida vidare information inom ens egna kontaktnät. Det gynnar företaget positivt.  

De flesta kunderna väljer företag efter bland annat lättillgänglighet och rykte. Lättillgängligheten 

hos NärNaturen är för tillfället inte den bästa, men de har ett gott rykte vilket är positivt. Om 

lönsamheten skulle öka finns troligtvis möjlighet att anställa 1 eller 2 personer i kort sikt för att 

utöka lättillgängligheten. 

Med ett fåtal, men relativt stora konkurrenter är det kritiskt att vända verksamheten i rätt riktning 

med hjälp av marknadsföring och logistikhantering. Det finns ”hårda” och ”mjuka” faktorer som 

företaget kan påverka till sin fördel.  

De ”hårda” faktorerna som företaget bör beakta är kvalitet, tid och kostnad. 

 

Kvalitet är det viktigaste när det gäller arbetet och möjligheten till nöjda och återkommande 

kunder. Med den utbildning och praktiska erfarenhet som ägarna har, blir detta relativt 

problemfritt. För att undvika missförstånd, bör man upprätta en offert och om möjligt ta fram 

bilder på objekten som ska bearbetas. Därefter kan man till exempel rita gränslinjer för bland 

annat kronlyft och klippning/fällning. 

Tidsfaktorn är en alltmer betydande faktor i dagens samhälle där kunder vill ha uppdragen gjorda 

så snabbt som möjligt. Detta skall dock inte påverka kvaliteten på arbetet. När offerten beräknas, 

bör man därför ha besökt området för uppdraget för att se en omfattning på hela projektet. Då kan 

man också få sig en uppfattning av hur lång tid det skulle krävas för genomförandet av projektet. 

Kostnaden är ganska känsligt för vissa kunder, men påverkar även företaget. Kunder vill oftast få 

det så billigt som möjligt och snabbt som möjligt. Det finns olika strategier som kan användas för 

prisberäkning. Kalkyltrappan som är beskrivet i kapitel 5.1.2 och 9.2 kan beräknas med olika 

kostnadspåslag utifrån kundsegment man riktar sig mot. 

De ”mjuka” faktorerna som man kan påverka på olika sätt är förtroendet och säkerheten. 
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Förtroendet kan skapas gentemot kunderna genom exempelvis snabba svar på frågor. Dessa 

frågor ska givetvis besvaras artigt och effektivt. 

Säkerhetsfaktorn är främst att kundinformation, kontonummer osv. förvaras på ett betryggande 

sätt och med diskretion.  

Samtliga faktorer finns beskrivna enligt Harrison, A. & Hoek, R. (2008, sid.15-25). 
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8. REKOMMENDATIONER 

 

8.1 FÖRETAGETS EXTERNA ANALYS 

 

8.1.1 MAKROOMGIVNING 

 

8.1.1.1 Demografiska krafter 

 

Fler fastigheter med villor byggs ut och fler privatpersoner kommer behöva vissa av tjänsterna 

som NärNaturen Västsverige AB erbjuder. Men kommunerna förblir de största potentiella 

kunderna. Inom exempelvis Kungsbacka finns ett stort område med träd och skog där dessa 

tjänster kan behövas, speciellt inom stadsområdet. Genom att marknadsföra sig mot kommunen 

kan företaget få möjlighet till bättre täckningsbidrag i verksamheten. 

 

8.1.1.2 Ekonomiska krafter 

 

Utifrån NärNaturens situation är rekommendationen att upprätta några kalkyler för att få en klar 

överblick. Dessa kalkyler kommer sedan fylla funktionen att lättare kunna bedöma prissättning 

och vilka kostnader som kan ses över. Samtliga kalkyler sker internt och behöver inte visas 

externt. 

Normalkalkylen kan lämpligen användas för beräkning av timkostnaden för respektive tjänst. En 

annan metod som också kan användas i sammanhanget är Ekvivalentkalkylen. Ett exempel av 

Ekvivalentkalkylen återges i kapitel ”8.3.2 Pris”. 

Normalkalkylen beräknas med hjälp av följande formel som återfinns i Andersson, G.(2001, sid. 

86); 

                                  
               

            
 

                 

             
 

 

Normalvolymen är kapaciteten av arbetstimmar under ett normalår. För att sedan beräkna 

utnyttjandegraden kan man beräkna kvoten av   
             

             . 

Dessa kalkyler kommer sedan stå till grund för en ”Break Even” analys som också återges i 

kapitel ”8.3.2 Pris”. 
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8.1.1.3 Naturella krafter 

 

Förslagsvis kan man erbjuda snöröjning under vinter. Man kan vända dessa situationer till en 

fördel. Som många byggföretag, kan man erbjuda snöröjning för villaägare och bostadsrätts-/ 

hyresgästsföreningar som vill få bort snön från tak. 

 

8.1.1.4 Teknologiska krafter 

 

NärNaturen har redan förnyat en del av maskineriet som de har i ägo. För att ta ytterligare hjälp 

av de teknologiska krafterna kan de vara lämpligt att se över telefonin och en del av inventariet.  

En mobil växel skulle kanske vara till fördel för bolaget då kunderna behöver bara ringa ett 

nummer för att sedan göra tonval utifrån vissa alternativ. 

Bolagets val att förnya fordonen är bra. Ytterligare förnyelse kan ses över för effektivare 

maskiner (flistugg etc.) 

 

8.1.1.5 Politiska och legala krafter 

 

I nuläget bör bolaget ha uppsikt över det politiska läget och de eventuella ekonomiska regleringar 

som kan förekomma. Även om finanskrisen tycktes vara på väg att ta slut, fortsätter oroligheterna 

i Europa och resten av världen. Detta kommer i sin tur påverka bolaget. 

 

8.1.1.6 Kulturella och sociala krafter 

 

Företaget bör försöka marknadsföra sig mer med budskap om bolagets vision och mål. Det kan 

ytterligare hjälpa till att locka fler miljömedvetna kunder. Även ISO14001 certifiering kan var till 

fördel då fler kunder börjar kräva dessa rutiner bland företag. I dagsläget har NärNaturen inte 

certifierat sig med ISO14001. 
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8.1.2 MIKROOMGIVNING 

 

8.1.2.1 Leverantörer 

 

På grund av det ekonomiska läget global just nu bör bolaget fortsätta med samma val av 

leverantörsstrategi. Valet av multiple sourcing är kanske inte det bästa, men prisfördelen och 

mindre risk för leverantörsstörningar är att föredra i nuläget. 

 

8.1.2.2 Konkurrenter 

 

Det finns vissa strategier som man kan se över för att kunna lyckas med detta. Delvis måste man 

kolla på prissättningsstrategier för att räkna fram konkurrenskraftiga offerter, men även 

beräkningsmodellen. 

Den lämpliga beräkningsmodellen kan vara en kalkyltrappa för arbetsintensiva företag som 

NärNaturen. Modellen består av 2 kostnadsposter; Projektkostnad och Självkostnad. Inom 

projektkostnaden ingår direkta lönekostnader, projektomkostnader samt speciella direkta 

kostnader för ett specifikt projekt.  

 

8.1.2.3 Marknadsföringens stödfunktioner 

 

Företaget har flera möjligheter att marknadsföra sig genom distributionsföretag som bland andra 

Posten. Man kan även lägga in annonser i tidningen samt utforma och distribuera affischer om 

företagets tjänster och info. Eftersom NärNaturen är ett litet företag med lite begränsade resurser 

är tidningsannonser möjligtvis för dyra, men det finns alternativ. 

 

8.1.2.4 Marknad och kunder 

 

Det område som marknaden finns och som är lämplig för NärNaturen är Göteborgsområdet och 

närliggande kommuner. Det är främst i de närliggande kommunerna samt utkanterna av Göteborg 

som det finns mycket skogsområde. Man kan även rikta sig mot kommunägda skolor där man 

behöver se över området. Detta i samband med eventuell expansion av skolor (nybyggnation). 

Fastighetsägare som behöver hjälp med trädfällning, kronlyft etc. kan vara lämpliga målgrupper. 

Till de största fastighetsägare tillhör de som äger golfbanor och golfanläggningar. Det finns 

säkert en del träd som hur vuxit så pass mycket att de blivit ostabila. Det är dessa tillfällen då 

man kommer behöva fälla ner träden. Det gäller för NärNaturen att studera och analysera 

marknaden för att kunna ge bra tjänsteerbjudanden. 
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8.1.3 FÖRETAGETS INTRESSENTER 

 

På grund av det ekonomiska läget kommer det vara tufft att efterfråga eventuella lån från banker 

osv. De finansiella intressenterna kommer dessutom vara extra vaksamma över bolagets 

ekonomiska situation. 

För att effektivisera och få större möjligeter att ge en tillfredsställande ekonomisk bild bör 

NärNaturen se över de alternativ som nämns i kapitel ”8.1.1.2 Ekonomiska krafter”. 
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8.2 FÖRETAGETS INTERNA ANALYS 

 

8.2.1 LEDNING 

 

För att bolaget ska kunna bli mer konkurrenskraftiga bör ledningen utföra en del åtgärder. 

Ledningen bör upprätta en plan med de operativa, taktiska och strategiska målen. Vidare, bör 

dessa mål upprättas enligt SMART-modellen för att bli så effektiva som möjligt. 

Att anpassa företagets rutiner enligt ISO9000 och ISO14000 bör ingå i de taktiska målen. Att 

standardisera bolaget enligt dessa kvalitets och miljönormer kommer göra bolaget ytterligare 

konkurrenskraftiga eftersom fler kunder efterfrågar dessa certifieringar från företag. 

Följande citat bör beaktas av ledningen eftersom det kan hjälpa bolaget I det stora loppet; 

”Whether you think you can or think you can’t – you are right” -Henry Ford. 

 

8.2.2 FINANSIERING 

 

Finansieringen bör ses över med hjälp av de kalkylmodeller som nämnts tidigare i denna rapport. 

Normalkalkylen, Ekvivalentkalkylen, Kalkyltrappan och ”Break-Even”-analysen kommer hjälpa 

bolaget med beslutsfattandet gällande prissättning och kostnadsminskning på relevanta områden. 

 

8.2.3 KÖPKRAFTER 

 

På grund av företagets minskade inkomster har även deras köpkraft minskat. Men även 

köpkraften hos de potentiella kunderna har minskat på grund av de ekonomiska oroligheterna och 

inflation som skett globalt. 

Företaget bör se över kostnaderna och försöka minska kostnaden på de största utgiftsposterna. 

Genom minskning av kostnaderna kan bolaget erbjuda lägre priser vilket gynnar kunderna. Ju fler 

kunder, desto större inkomster. Även om priset är något lägre. 
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8.2.4 MARKNADSFÖRING 

 

Samtidigt som bolaget planerar sin marknadsföringskampanj, bör den ekonomiska kalkyleringen 

samt alla interna beslut genomföras. Med bland annat prissättningsbesluten kommer det bli 

enklare att utforma marknadsföringen. 

Bolaget och ledningen bör även använda sig av personlig försäljning och direkt marknadsföring. I 

annonseringen kan man exempelvis skriva ”beställ tjänsten nu och få 10% rabatt”. Om inte annat, 

så finns möjligheter att kunder ringer och begär en offert. Detta i sin tur kanske leder till 

beställning av tjänst. 

 

8.2.5 REDOVISNING 

 

Med hjälp av Årsredovisningen kan bolaget själva analysera situationen och se över 

kostnadsutfallet. Det ger möjligheten att agera och eventuellt planera om vissa beslut. 

Redovisningen är ett verktyg för ledningen att utföra då åtgärder som krävs.  
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8.3 DE 4 P’N MED MÅL OCH STRATEGI 

 

8.3.1 PRODUKT 

 

Tjänsterna som NärNaturen erbjuder är bra. Tjänsterna är heltäckande och bolaget har den 

kunskap och erfarenhet som krävs. 

Företaget kan dock vara tydligare med att fri konsultation ingår vid eventuell beställning av 

tjänst. Bolaget kan genom vissa annonser framhäva tjänsterna samt att konsultation ingår. 

  

8.3.2 PRIS 

 

Antag att ett företag har direkta lönekostnader på 395kr per mantimme och varje uppdrag kräver 

2 personer. Ett antaget värde för projektomkostnader på 200kr/h utan tillkommande speciella 

direkta kostnader. Projektkostnaden blir därmed ((2*395)+200kr)/h = 990kr/h. För 

självkostnadsberäkningen gör man kostnadspåslag för administrations- och 

försäljningsomkostnader på 10% resp.15% och får 99kr/h resp. 148,50kr/h. Totala självkostnaden 

blir då 1237,50kr/h. Antag att företaget vill ha vinstmarginal på 15% blir försäljningspriset 

1456kr/h. Om projekttiden beräknas till 8 timmar blir försäljningspriset för hela uppdraget 11 

648kr. 

Uppställning av beräkningsexemplet följer; 

                   Försäljningspris: 1456 (självkostnad/(1-0,15)) 

           Summa självkostnad: 1237,50 

       Försäljningsomkostnader: 148,50 (15% av projektkostnaden) 

Administrationsomkostnader:   99 (10% av projektkostnaden) 

      Summa projektkostnad: 990                                          

              Projektomkostnader: 200 

                         Direkta löner: 790 

Antal timmar för projektet: 8 timmar. 

Försäljningspris uppdrag: 1456 * 8 = 11 648kr. 

 

En beräkningsmodell som kan hjälpa NärNaturen är en kalkylmodell baserad på rörliga och fasta 

kostnader. Det finns 2 kalkylmodeller, den ena är en periodkalkyl och den andra är en 

ekvivalentkalkyl. 
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NärNaturen bör använda sig av en periodkalkyl, och det lämpliga alternativet är en normalkalkyl 

då denna kalkyl är neutral och fördelas över hela året. Beräknar man enligt ekvivalentkalkylen 

vilket är lämpligare, kan man beräkna kostnader på flera olika tjänstegrupper. 

Om man exempelvis beräknar på NärNaturen AB’s 2 tjänstegrupper trädbeskärning (A) och 

trädfällning (B) med följande antaganden: Tjänsterna förhåller sig 5 resp. 2. Under en period har 

man utfört 500 timmar A och 400 timmar B till en total kostnad av 350000kr. 

Då får man följande kalkyl: 

Produkt Ekvivalenttal  Volym  Ekvivalentmängd 

A  5   500  2500 

B  2   400    800 

       ------------ 

       3300 

 

Beräkning av timkostnaden för grupp A ger:  Timkostnad för grupp B: 

 
    

    
                    

   

    
                 

dvs. 
      

   
                  

     

   
                

 

Beskrivning av dessa kalkylmodellen finns i Andersson, G. (2001) Kalkyler som beslutsunderlag 

(sid.75-100).  

Dessa kalkyler kan sedan användas som jämförelse med vad kunder är beredda att betala 

alternativt vid prissättningsbeslut. 

Prissättningsstrategin är ganska viktigt i nuläget om man vill öka möjligheterna att få fler 

marknadsandelar. Genom att förenkla redovisningen blir det även lättare för ägarna att följa upp 

effekterna av den valda strategin. 

En kombination av kalkyltrappan för Arbetsintensiva Tjänsteföretag samt Normalkalkyl & 

Ekvivalentkalkyl skulle ge företaget en klar överblick över de ekonomiska utsikterna.  

För att lättare kunna bedöma lönsamheten i företaget bör man räkna fram normalvolym för antal 

arbetade timmar/år. Med den rörliga kostnaden får man då den totala kostnaden/timme. Med 

försäljningspriset kan man räkna ut hur många timmar man måste arbeta för att nå 

nollpunktsomsättningen (gränsen mellan vinst och förlust). 
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Antag att de fasta kostnaderna uppgår till 900 tkr. Med hjälp av exemplet i kapitel ”9.2 Pris” får 

vi den rörliga kostnaden på 790kr/timme och försäljningspriset på . Den rörliga kostnaden är 

lönen för 2 personer. En ”Break Even” analys av detta ger följande diagram;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att priset lättare skall kunna accepteras, bör företaget dessutom marknadsföra tjänsterna på ett 

sätt som ger kunden tid att bland annat få kunskap om området, göra jämförelser mellan företaget 

och konkurrenter samt välja preferens innan köp. 

 

8.3.3 PLATS 

 

Bolaget behöver hyra en kontorslokal dit kunder kan komma. Detta skapar en tillgänglighet som 

är gynnande för företaget och skapar bekvämlighet för kunderna. Dessutom så kan man genom 

rätt utformning av företagsskylt utanför kontoret, synas bättre. Val av placering av kontoret bör 

dock beaktas. Visserligen kostar hyran mer i centrala delar av ett område, men lättillgängligheten 

ökar och fler personer ser/ passerar området dagligen. 
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Diagram 1. Diagrammet illustrerar hur många timmar företaget måste prestera för att nå lönsamhet utifrån 

antagna parametrar.  



8.3.4 PROMOTION 

 

NärNaturen bör genomföra en segmentering av marknaden. Första steget är att identifiera de 

samlingspunkter där de potentiella kunderna finns. Efter genomförande av segmentering, 

marknadsinriktning och positionering kan bolaget vidareutveckla bland annat de försvars- och 

attackstrategierna som anses lämpliga. 

Med hjälp av prissättningsstrategin och de kalkyler som ingår i beslutsfattandet, kan bolaget 

utforma attraktiva erbjudanden åt de olika kundgrupperna/ -segmenten. Med de begränsade 

resurserna, bör man rikta sig mot de enstaka grupper som kan generera störst inkomst. 

  

 

 

 

  

66 



9. SWOT-ANALYS 

 

Kotler.et.al (2005,s 58) förklarar att bäst sammanfatta den interna och externa analysen är att 

koppla ihop de till en SWOT-analys. Där SWOT står för Strength (styrka), Weakness (svaghet), 

Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Här försöker man helst att ta med de viktigaste 

möjligheterna, hoten, svagheterna och styrkorna för att på ett bättre få en överskådlighet över hur 

företaget ligger till på marknaden. 

Här är några punkter som kommer ur analysen; 

9.1 Styrkor 

 Ett företag med flexibilitet som ligger inom Göteborgsregionen. 

- Eftersom företaget är nära beläget till E6an och ca.30 min från Göteborg, kan man ta 

uppdrag i kommuner norr om Göteborg utan större problem. Dessutom kan man komma 

så långt som Halmstad på drygt 1 timme. Det innebär ett stort geografiskt område där man 

har potentiella uppdrag. 

 Akademisk utbildning och lång praktisk erfarenhet inom branschen. 

 

9.2 Svagheter 

 Låga marknadsandelar med relativt få konkurrenter. 

- Företaget bör satsa mer på marknadsföring för att nå ut till kunderna. Med låga 

marknadsandelar genereras inte mycket inkomster och detta leder till en försvagning av 

köpkrafterna. För att bygga upp kundnätverket behöver man också satsa på ”relations-

marknadsföring”. 

 Köpkraften inom företaget. 

 Inga andra personer anställda. 

 

- Svårt att expandera vid behov. Säkerhets- och fältutbildning kommer behövas för 

nyanställda. 
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9.3 Möjligheter 

 Med närhet till E6an är det enkelt att ta sig till och från Göteborg med omnejd. 

Ca.20-30min från Onsala till Göteborg. Detta är även en styrka som nämnt ovan. 

 Med hjälp av distributionsföretag som posten samt några utvalda tidningar kan man göra 

riktade annonser till privatpersoner, kommuner och företag. 

 

- Riktade annonser kan göras genom reklamutskick till olika adressområden för olika 

kommuner. Man kan även anpassa efter postnummer, ålder osv. 

 Den enkla strukturen inom företaget ger en flexibilitet som inte finns i stora bolag. 

 

- Ledningen som består av enbart ägarna har full kontroll över verksamhet och har 

möjlighet att forma företaget efter deras visioner och mål. 

  

9.4 Hot 

 Flera konkurrenter som tillsammans har strax över 90 % av marknadsandelarna. 

Som denna analys visar, kan man överkomma de svagheter och hot genom att tillgodogöra sig av 

företagets styrkor och möjligheter. 

Lagen som kräver att minst 2 personer finns på plats när man håller på med trädfällning och 

beskärning, kan ställa till det lite för NärNaturen i och med att de inte har några anställda. Detta 

innebär att man kan ta sig an 1 uppdrag åt gången. För att kunna ta flera uppdrag måste man 

anställa 2 personer till. Genom anställningen kan man disponera mer tid för 1 av ägarna att 

genomföra det administrativa arbetet. Förutom anställning av fältarbetare, bör man fundera på att 

anställa någon för att marknadsföra företaget gentemot potentiella kunder. 

Man kommer även behöva göra leasingavtal med eventuella fordonsfirmor, samt köpa in extra 

utrustning.  De fordon man har tillgängliga nu är ganska gamla och är ekonomiskt påfrestande då 

många reparationsbehov kan förekomma samt bensinförbrukningen som är ganska högt. 
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10. SLUTSATSER 

 

Det finns en del åtgärder som rekommenderas och nämns i flera avsnitt i rapporten. Här kommer 

slutsatserna efter genomförd analys av företaget. 

1. NärNaturen bör se över prissättningen av respektive tjänst som bolaget erbjuder. 

- Detta kan vara fördelaktigt för att skapa konkurrenskraftiga priser. 

 

2. Prissättningsbesluten bör grundas på de ekonomiska kalkylmetoderna som angivits i 

rapporten. 

 

3. Finanskrisen som påverkar mer eller mindre alla företag och privatpersoner globalt, 

skapar behov av politiska och legala regleringar. NärNaturen bör därför bli insatta i det 

politiska läget för att underlätta arbetet inom bolaget. 

  

4. Vädret är något som kan ge negativ inverkan för bolaget och dess tjänster. Ingen kan 

påverka vädret, men bolaget kan utforma tillfälliga extra tjänster för att öka 

sysselsättningen under dessa perioder. Exempelvis snöröjning under vintertid. 

- Främst under vintersäsongen då stora delar av Sverige är snötäkt.  

 

5. Med låga marknadsandelar, bör NärNaturen fokusera på försvarsstrategierna som nämns i 

rapporten för att kunna stärka företaget gentemot konkurrenterna. Främst bör bolaget 

fokusera på försvaret på företagets sidor samt det mobila försvaret där företaget utvidgar 

mot nya marknader. 

 

6.  Företaget bör synas på officiella händelser såsom marknadsutställningar för tjänster, 

mässor etc. 

 

7. För att skapa mer konkurrenskraft bör bolaget dessutom se över standardisering av 

kvalitets- och miljörutiner för ISO9000 och ISO14000 certifiering. 

 

8. För att kunna rikta sig mot olika kundgrupper och segment måste bolaget först genomföra 

segmentering av marknaden, marknadsinriktning och marknadspositionering. Därefter bör 

bolaget satsa på marknadsföring och promotion gentemot de segment som kan generera 

störst inkomst. 

 

Bolaget har i helhet en hel del utveckling att genomföra, men utsikterna anses vara goda med 

hjälp av de rekommendationer som anges i rapporten. 
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11.  KONTROLL 

 

Företaget kommer att utföra kontroll av målen och strategierna med jämna mellanrum. 

Kontrollen kommer att utföras vid varje kvartal och omfattar statistiska uppgifter, mätningar och 

resultat. Med hjälp av kontrollen kan NärNaturen se om förväntningar har uppfyllts. Man kan 

därmed göra eventuella justeringar av målen. 
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