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ABSTRACT 
 
Titel: Underlag till marknadsplan för Fico Store 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Peter Lövgren och Emil Rajala Malmgren 
 
Handledare: Jonas Molin 
 
Datum: 08 – 01  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla ett underlag till en marknadsplan för 
klädbutiken Fico Store som ska ligga till grund för ett försök att öka konsumtionsnivån 
hos de befintliga kunderna, som infattas av både stamkunder och sällankunder. 

 
Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ metod i form av en intervju samt 
en kvantitativ metod i form av en enkät. De har tillsammans redovisats i empirikapitlet i 
form av text och diagram efter att materialet kodats och bearbetats. Analyser har gjorts 
löpande i empirikapitlet och i strategikapitlet där empiri har ställts emot teori. 

 
Resultat & slutsats: Tydlig positionering och arbete med kundrelationer är av största 
vikt för en mindre fristående butik. Vår studie visar också att det är svårt att rikta sig mot 
en viss kundgrupp då samma kläder kan falla många i smaken oavsett ålder. Val av 
sortiment påverkar i hög grad hur butikens positionering uppfattas. Olika syn på service 
bland olika kundgrupper, stamkunder är mer angelägna om service än sällankunder.  

 
Förslag till fortsattforskning: En jämförande studie vad gäller kunder och deras 
beteende mellan olika konkurrenter inom branschen. Ytterligare en intressant studie 
tycker vi skulle vara att se hur de stora kedjorna reagerar mot små fristående butiker.  
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har framförallt bidragit med kunskap om Ficos 
nuvarande kunder samt kundernas uppfattningar och behov. Vi tror att studien är en bra 
grund för Ficos arbete med en framtida marknadsplan. 
 
Nyckelord:  Enkätundersökning, kundanalys, sällankunder, stamkunder, kundrelationer, 

service/expediering, sortiment, positionering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT  
  
Title: Basic data to a marketing plan for Fico Store 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Peter Lövgren och Emil Rajala Malmgren 
 
Supervisor: Jonas Molin 
 
Date: 08 – 01 
 
Aim: The purpose of this study is to develop basic data to a marketing plan for the 
clothing store Fico Store which is supposed to be a base for their work to increase the 
level of consumption among their existing customers, both regular and durable. 
 
Method: We choose to use both a qualitative method by doing an interview and a 
quantitative method by doing a questionnaire. We have presented them together in the 
empirical part in the form of text and diagrams after they had been coded and processed. 
Analyzes has been done continuously in the empirical part and in the strategic part where 
the empiricism and the theory is set against each other.  
 
Result & Conclusions: A clear positioning and the work with customer relationships are 
of high importance for a small independent store. Our study also shows that it’s hard to 
concentrate on a certain group of customers because the same clothes can be liked by 
people in different ages. The selection of the assortment highly influences how the stores 
positioning is cognized. Different view of service between different groups of customers, 
the regular think it’s more important than the durable.     

 
Suggestions for future research: A comparing study regarding customers and their 
behavior between different competitors in the business. Another interesting study would 
be, according to us, to see how the big chains of shops react against small independent 
stores.  
 
Contribution of the thesis: This study has in particular conduced to knowledge of Ficos 
existing customers and also the customers’ appreciations and needs. We think this study 
is a good base for Ficos work with a future marketing plan. 
 
Key words:  Questionnaire, customer analyzes, durable customers, regular customers,  
  customer relationships, service, assortment, positioning 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera introduktion, bakgrund, problem samt syfte till 
uppsatsens studie. Avgränsningar för att studien ska bli hanterbar diskuteras också. 
 
Klädesbranschen befinner sig just nu i medvind och svenska folket köper mer kläder än 
någonsin tidigare. Förra året spenderades det totalt drygt 73 miljarder kronor på mode vilket 
är nytt rekord och en ökning med 8 procent jämfört med 2005. Detta beror på att Sverige 
befinner sig i en ökande konjunktur och att intresset för mode är större än någonsin. Kläder 
står för den absolut största delen av modekonsumtionen, därefter kommer skor och sedan 
accessoarer. Antalet klädbutiker har under 2006 ökat med 189 stycken till 7 158. Sett till den 
senaste tioårsperioden (1996-2006) har antalet klädbutiker ökat med totalt 283 st.1

 

1.1 Bakgrund 
Fico Store är en fristående märkesklädesbutik belägen i centrala Gävle som startade sin 
verksamhet i november 2005. Butiken ägs av två delägare, Åsa Sundell och Johan 
Henriksson, som utgör styrelsen och den huvudsakliga personalstyrkan. Utöver dem själva 
finns det en person som är timanställd i butiken. Utöver butiken driver Fico även en agentur 
som distribuerar två franska klädesmärken till den svenska marknaden.  
 
Fico Stores koncept och affärsidé är att vara en butik för den som befinner sig i 30-årsåldern 
och är intresserad av kvalitativa moderiktiga kläder. De erbjuder ett helhetskoncept som går 
steget längre än jeansmodet. Idén är att allt ska vara av det senaste modet. Fico Store är 
butiken för den som älskar kläder, mode och för den som vill sticka ut från mängden. 
 
Fico Store erbjuder sina kunder ett unikt sortiment där de har kläder och märken som ingen 
annan butik i Gävle har. Det kan de delvis göra på grund av att de är distributörer för vissa 
utländska klädesmärken på den svenska marknaden.  
 
Som affärsidén skvallrar om är det föga förvånande att huvudmålgruppen är män i 25 
årsåldern och uppåt. Den kvinnliga målgruppen ligger något högre i åldern, från ca 35 år och 
uppåt. Dagens mest lönsamma kundgrupper är kvinnor i åldrarna 30 – 55 år som är väldigt 
köpstarka och män i åldrarna 17 – 30. Enligt Fico själva är potentiella framtida kunder företag 
och enskilda personer som bjuds in för en privat shoppingstund och samtidigt får personlig 
rådgivning i valet av kläder. 
 
Sedan verksamheten startade har utvecklingen varit mestadels positiv för Fico Store. De 
första 15 månaderna var omsättningen ca 1,8 miljoner kronor. Det senaste året har 
omsättningen ökat med mer än det dubbla, till ca 4 miljoner kronor. Omsättningen består till 
största delen av butikens omsättning men även agenturen är inräknad i denna summa.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ekonominyheterna.se, Modebranschen i fortsatt medvind 
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1.2 Problem 
”Varje problem inrymmer en fråga. Men inte omvänt: det finns många frågor som inte 
rymmer något problem” – Jenny Winter.  Problemet bör vara relevant för ämnet och praktiskt 
genomförbart och vara etiskt försvarbart. Problemet styr studiens undersökningsarbete.2

 
De problem som vi nedan formulerar kommer att ligga till grund för vår studie. Dessa 
problem kommer senare att diskuteras djupare än övriga delar i analysdelen och vävas in i 
empirikapitlet. Vi har i samspråk med Fico kommit fram till att de intressantaste delarna i att 
utveckla ett underlag för en marknadsplan är kundanalys och kundrelationer men även 
framtidsanalys då detta är en relativt nystartad verksamhet. 
 
Kundanalys: 

• Vilket är huvudsegmentet för Fico Store? 
• Hur kan Fico öka konsumtionen hos stamkunder samt hos sällankunder som vanligtvis 

väljer andra inköpsställen? 
• Uppfattar kunderna de budskap och signaler som Fico vill förmedla? 
 

Marknadsanalys: 
• Hur viktigt är det för en fristående butik som Fico Store att tydligt positionera sig? 
• Vilka utsikter har en ett mindre företag som en fristående klädbutik? 

 
Dessa två huvudproblem leder till följande analysdiskussion: 

• Vilka strategier bör Fico Store använda sig av i framtiden för att för att behålla sina 
nuvarande stamkunder och öka konsumtionsfrekvensen hos sällankunder?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utveckla ett underlag till en marknadsplan för klädbutiken 
Fico Store som ska ligga till grund för att försöka öka konsumtionsnivån hos de befintliga 
kunderna, som infattas av både stamkunder och sällankunder. Vi kommer att undersöka 
externa och interna områden som är av betydelse för butiken.  
 

1.4 Avgränsningar 
Fico Store har en verksamhet med butik och agentur och för att avgränsa underlaget för 
marknadsplanen och göra arbetet mer hanterbart så har vi beslutat att fokusera på 
butiksverksamheten. Vi kommer också att avgränsa studien i den mening att analysen 
kommer att fokusera på hur Fico bör agera för att de befintliga kunderna ska öka sin 
konsumtionsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Winter, Jenny, (1992), Problemformulering, undersökning och rapport, s. 13 ff 
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2. Metod 
I detta kapitel förklarar vi vårt ämnesval och hur vi gått tillväga för att insamla den 
information vi behöver samt kritiserar och kommenterar tillvägagångssättet. 
 
Metod är ett redskap som används för att lösa problem och på det viset ge ny kunskap. Allt 
som kan bidra till att uppnå syfte och mål är metod. Olika metoder kan dock vara mer eller 
mindre hållbara och tål mer eller mindre kritik. Några krav på en metod är följande punkter:3

 
• Det måste finnas en överensstämmelse med verkligheten som behandlas i studien 
• Informationen som ska behandlas i studien måste väljas ut på ett systematiskt sätt 
• Information ska utnyttjas på bästa möjliga sätt 
• Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kritisera hållbarheten i studien 
• Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om det problem som studien 

behandlar och kunna leda till fortsatt forskning och djupare förståelse. 
 
För att kunna införskaffa den empiriska information som vi behöver till denna studie så 
beslutade vi att göra en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Vi kommer att redogöra 
innebörden av dessa två olika undersökningsmetoder och vårt tillvägagångssätt att genomföra 
dessa samt att kritiskt granska detta. 
 

2.1 Ämnesval 
Under våra år här på högskolan har det hos oss vuxit fram ett stort intresse för framförallt 
marknadsföring. Vi har valt denna inriktning på utbildningen då vi båda hoppas kunna arbeta 
med det i framtiden. Något som har intresserat oss lite extra är hur företag på en marknad med 
stor konkurrens jobbar och hur de på bästa sätt kan nå långvarig framgång. 
 
Vi har tidigare under utbildningen gjort en enklare marknadsplan för Intersport vilket vi 
tyckte var ett väldigt givande arbete. När vi diskuterade val av ämne för uppsatsen kom vi 
ganska snart överens om att vi ville ta fram ett konkret underlag för en marknadsplan åt ett 
företag inom en bransch som intresserade oss. Då vi båda är modeintresserade tyckte vi det 
skulle vara väldigt intressant och roligt att arbeta fram en marknadsplan för ett företag inom 
detta område. Valet föll på Fico Store eftersom de har ett unikt koncept (i alla fall inom 
Gävles area) och inte ingår i någon kedja av butiker samt att vi har en bra kontakt med dem 
sedan ett tidigare arbete i kursen Customer Relationship Management. 
 

2.2 Metod val 
Vi har valt att dels göra en kvalitativ undersökning i form av en intervju med Fico Store. Vi 
gjorde även en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. Detta för att kunna 
göra en grundlig kundanalys där vi både fokuserar på nuläget och framtiden ur kundernas 
perspektiv.    
 
När vi diskuterar vilket synsätt som ska spegla den vetenskapliga framställningen så kommer 
ofta begreppen positivism och hermeneutik upp till diskussion.  
 

                                                 
3 Magne I - Solvang B K, (1984), Forskningsmetodik, s. 12 f 
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Hermeneutiken kan definieras som tolkningslära av mänskligt vara där vi studerar, tolkar och 
försöker förstå detta.4 Detta har tagit sig uttryck i valet av den teori som presenteras i 
uppsatsen. Vi har läst, tolkat och valt ut relevanta delar av litteraturen som använts i studien.  
 
I hermeneutiken så ligger fokus på människors upplevelser och erfarenheter förmedlade 
genom språk och livsyttringar. Förhållningssättet i vetenskapliga framställningar byggs på 
inlevelse, värderingar och subjektivitet. Forskaren är en del av den verklighet som 
undersöks.5 Det hermeneutiska synsättet kommer att användas i olika delar i studien där vi 
presenterar data i från en kvalitativ undersökning i form av en intervju. 
  
Eftersom vi även genomför en kvantitativ undersökning så kommer vi att beröra det 
positivistiska tänkandet. Positivism handlar om att sträva efter absolut kunskap och att 
människan bara har två källor till kunskap, genom sina fem sinnen och så kallad hård fakta. 
Genom att så mycket som möjligt kvantifiera fakta och behandla den statistiskt, kan vi dra 
generella slutsatser.6 Genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät, som vi har för 
avsikt att genomföra, kommer resultaten av enkäten att statistiskt undersökas och behandlas i 
uppsatsen.  
 

2.3 Kvalitativ metod 
Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning i form av en intervju med Åsa Sundell och 
Johan Henriksson som är ägare av Fico Store, för att hämta information till 
marknadsplaneringen. Vi gjorde även intervjun för att diskutera vilka delar i 
marknadsplaneringen som är extra relevanta för just Fico Store och som för vår del skulle 
vara intressanta att fokusera djupare på. I följande avsnitt diskuterar vi vad forskaren bör 
tänka på vid en kvalitativ undersökning samt vårt tillvägagångssätt.   

2.3.1 Intervju 
För att lyckas med en kvalitativ intervju är det viktigt att situationen blir så lik ett vardagligt 
samtal som möjligt. Som intervjuare ska forskaren hålla en struktur men inte styra för mycket, 
det gäller att hitta en balans. Det gäller att låta personen som intervjuas påverka samtalets 
utveckling men samtidigt är det viktigt att få svar på de frågor som formulerats i förväg.7

 
Under en intervju bör den som ställer frågorna vara så objektiv som möjligt för att inte ens 
egna uppfattningar ska påverka utgången av intervjun. Som intervjuare gäller det att vara 
lyhörd och att försöka skapa en öppen dialog som präglas av ömsesidig tillit, det får inte bli så 
att den intervjuade ger de svar han eller hon tror intervjuaren vill höra. För att få ut så mycket 
som möjligt kan det vara bra att spela lite ovetande trots gedigna kunskaper i ämnet. 8
 
Under intervjun kan forskaren välja att antingen föra anteckningar eller spela in diskussionen. 
Enligt Jan Axel Nylén ska forskaren alltid föra anteckningar oavsett intervjuns omfattning. 
Ibland är det bra att lägga pennan åt sidan för att på så sätt få en bättre kontakt med den som 
intervjuas. Fördelen med att föra anteckningar är att det blir lättare att sammanställa efter 
intervjun, om forskaren däremot använder sig av en bandspelare måste denne lyssna igenom 

                                                 
4 Patel, R., Davidsson, B., (1991), Forskningsmetodikens grunder, s. 25  
5 Ibid., s. 28 
6 Thurén, T, (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, s 17 
7 Magne I, Solvang B K, (1984) Forskningsmetodik, s. 110 
8 Magne I, Solvang B K, (1984) Forskningsmetodik, s. 110 
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intervjun ytterligare en gång. Att använda en bandspelare kan också hämma den intervjuade. 
En stor fördel med att spela in intervjun är dock att ingen information går förlorad. 9

 
Den kvalitativa intervjun med ägarna av Fico Store genomfördes av oss författare tillsammans 
och ägde rum på plats hos dem i butiken. Vi valde att genomföra intervjun i butiken då de 
öppnade på morgonen vilket passade båda parter bäst, mest på grund av att det kan bli mycket 
kunder senare på dagen och eftersom vi ville bli avbrutna så lite som möjligt. Under 
intervjuns gång turades vi om att ställa frågor medan den andre av oss förde anteckningar för 
att vi hela tiden ville bibehålla kontakten med de intervjuade. Vi valde att inte spela in 
intervjun då vi försökte få intervjun att efterlikna ett så vardagligt samtal som möjligt. Som 
teorin säger kan en inspelning även vara hämmande för dem som blir intervjuade.  
 
Efter intervjun diskuterade vi vad vi kunde ha gjort annorlunda och vad som kunde ha gått 
bättre. Vi var eniga om det faktum att vi ibland blev avbrutna under intervjun då kunder kom 
in i butiken gjorde att det blev ett ofrivilligt avbrott i samtalet vilket ledde till att intervjun 
blev uppdelad i mindre bitar och då förlorade lite av den öppna dialogen. Kanske skulle vi ha 
genomfört intervjun på en annan plats för att inte bli avbrutna men eftersom Fico Store är en 
liten verksamhet med lite personal var detta inte ett alternativ. Sammantaget anser vi dock att 
intervjun förlöpte väldigt bra och att vi fick den information vi behöver för att genomföra 
studien.   
 

2.4 Kvantitativ metod 
Utöver intervjun använde vi oss även av en kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäten 
använde vi för att göra en kundundersökning på Fico Store. Vi utformade enkäten genom att 
först studera litteratur inom ämnet och sedan följa de rekommendationer som gavs. I nedan 
följande avsnitt kommer vi att presentera hur en enkät bör göras enligt teorin.        

2.4.1 Utformning av Enkät 
Varje enkät har tre specifika mål. För det första måste informationen forskaren är ute efter 
översättas till specifika frågor som respondenterna kan svara på. För det andra måste enkäten 
motivera och uppmuntra till att de svarande ska fullfölja undersökningen och för det tredje 
ska en enkät minimera risken för misstolkningar och felanalyser.10  
 
Vid utformandet av en enkät finns det inget system som garanterar att den blir optimal. 
Kunskap om hur den ska utformas fås helt enkelt genom erfarenhet. Att framställa en enkät 
kan liknas vid en process där forskaren följer vissa steg för att slutligen ha en färdig enkät.11

 
Första steget i processen är att specificera den information som behövs, detta är grunden i 
själva enkäten. När det är gjort är nästa steg att välja metod. Ska enkäten genomföras via 
mail, telefon eller kanske personligen?12 Efter en diskussion med Fico Store så kom vi fram 
till att göra en kundundersökning som syftar till att förstå kundernas beteende och behov. I 
slutändan är syftet med undersökningen att få förståelse för hur Fico kan öka 
konsumtionsnivån hos befintliga kunder.  
 

                                                 
9 Nylén, J-A, (2004), Att få svar, s. 40 
10 Malhotra, N K, (1999), Marketing Research, s. 293 f  
11 Ibid., s. 295 
12 Ibid., s. 295 ff 
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Steg tre innebär utformning av de personliga frågorna, 
hur mycket vi vill veta om respondenten. Alla frågor i 
enkäten bör ha ett specifikt syfte men i vissa situationer 
kan det vara bra att ha några neutrala frågor i början, 
som inte direkt är relaterat till informationen som ska 
samlas in, utan för att skapa ett engagemang speciellt 
om enkäten handlar om känsliga saker.13 Vi valde att 
inleda enkäten med frågor om ålder och kön som för 
övrigt också ligger till grund för en demografisk 
segmentering av marknaden.   
 
Nästa steg är att få de svarande att vilja fylla i enkäten. 
Viktigt är att försöka minimera ansträngningen som 
krävs och att informera varför informationen behövs. 
Respondenterna bör även ha kännedom om ämnet för att 
på bästa sätt kunna svara på frågorna. I en enkät kan 
forskaren använda sig av strukturerade eller 
ostrukturerade frågor. Strukturerade innebär att 
respondenten får olika alternativ att välja mellan medan 
ostrukturerade innebär att denne får förklara med egna 
ord. Fördelen med ostrukturerade är att de svarande har 

möjlighet att uttrycka sin åsikt på ett friare sätt men nackdelen är att det tar mycket längre tid 
att analysera alla svaren. När forskaren använder sig av strukturerade frågor är det viktigt att 
få med alla valmöjligheter som kan vara av betydelse samt att ha ett alternativ där 
respondenten själv kan skriva ett svar som de tycker stämmer bättre än de som redan finns. 
Fördelen är att de är mindre tidskrävande att analysera men det blir heller inte lika utförliga 
svar.14  

Välj typ av metod 

Specificera den information som behövs 

Designa frågorna för att övervinna 
respondenternas oförmåga och ovilja att 

svara 

Bestäm innehållet i personliga frågor 

Bestäm frågestruktur 

Bestäm språknivå på frågorna 

Ordna frågorna i rätt ordning 

Utveckla form och design 

Reproducera enkäten 

Testa enkäten för att utesluta fel 

Figur 1: Questionnaire Design Process  
Källa: Malhotra, (1999), Marketing Research, s.295 

 
För att göra enkäten så smidig och enkel som möjligt valde vi att i så stor utsträckning som 
möjligt att använda oss av strukturerade frågor. Utöver de färdigformulerade svarsalternativen 
valde vi också att ha ett öppet alternativ där respondenterna kunde ange ett eget svar. Varför 
vi hade med ett fritt alternativ beror på att modebranschen är så pass omfattande och består av 
väldigt många olika butiker och kedjor samt att kunderna har många olika faktorer som spelar 
in vid modekonsumtion. Som ett exempel kan nämnas frågan om vilka andra butiker 
kunderna använder för sina inköp. Skulle vi ha ett alternativ för varje butik skulle det bli 
väldigt rörigt. De alternativ vi valde att ha med bestod av de butiker som Fico ser som sina 
främsta konkurrenter samt andra väldigt populära butiker. Vi skrev också en inledning på 
enkäten där vi förklarade vilka vi är och vilket syfte vi hade med enkäten. Instruktioner som 
krävdes för att respondenten skulle förstå på vilket sätt frågan skulle besvaras följde vid 
respektive fråga som var i behov av det. 
 
Beträffande språkvalet i en enkät är det viktigt att använda sig av ord som respondenterna 
klart och tydligt förstår vad de betyder. Forskaren bör även tänka på att använda ord som bara 
har en mening för att inga missförstånd ska uppstå. Ord som bör undvikas är t ex ibland, 
sällan och normalt, som kan ha olika betydelse för olika personer. Vad gäller språket bör 
forskaren även tänka på att inte formulera frågorna så att de blir ledande, att svaret är givet 
när respondenterna läser frågan samt att inte generalisera dem.15 Vi försökte vara noggranna 
                                                 
13 Malhotra, N K, (1999), Marketing Research, s. 298 
14 Ibid., s. 302 ff 
15 Ibid., s. 305 ff 
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med språkvalet då det kan ha avgörande betydelse för hur frågan uppfattas och besvaras. Vi 
har dock valt att använda orden mer sällan. Enligt teorin ska vi som sagt inte använda oss av 
ordet sällan men i det sammanhang som vi använder dem är innebörden en helt annan. 
Används enbart ordet sällan, så som teorin syftar till, kan det tolkas på en rad olika sätt av 
olika människor. När vi använder detta uttryck har vi gjort det tillsammans med ordet mer. 
Innebörden av det blir att det betyder mer sällan än något annat alternativ. Vi var noggranna 
att välja ut de övriga alternativen på de frågor där dessa ord finns med så att både vi och 
respondenten förstår innebörden av detta alternativ för den aktuella frågan.  
 
När frågorna är klara är nästa steg i processen att bestämma i vilken ordning de ska vara. De 
första frågorna i enkäten kan vara avgörande för hur samarbetsvillig den svarande kommer att 
vara. Öppningsfrågorna bör vara intressanta och enkla. Även frågor där respondentens åsikt 
behövs kan vara en bra början, då många tycker om att uttrycka sin uppfattning. Känsliga och 
svåra frågor bör placeras i slutet av enkäten.16 Vi valde att ha så enkla frågor som möjligt i 
början på enkäten för att de svarande inte skulle tappa intresset och tycka det var jobbigt. 
Enkäten innehöll endast en öppen fråga där respondenterna själva med egna ord kunde 
uttrycka sig. Vi ansåg att det kunde finnas en risk för att de annars ej skulle bli besvarade. 
Istället valde vi att använda oss av strukturerade frågor som vi tidigare nämnt. 
 
När design och form för enkäten bestäms bör forskaren tänka på vissa saker. Frågorna som är 
placerade högst upp får mer uppmärksamhet än de placerade i botten. Skrivs instruktioner i en 
annan färg, t ex röd, upplevs enkäten som mer komplicerad. För att underlätta arbetet med de 
ifyllda enkäterna kan det vara en fördel att koda varje svarsalternativ för att lättare kunna föra 
in dem i datorn och analysera materialet.17 Kodning kan dock medföra att respondenterna blir 
förvirrade eller irriterade och enkäten ger ett mer komplicerat intryck som medför att risken 
för svarsbortfall blir större och/eller kvaliteten på datamaterialet blir sämre.18 Då vi till största 
delen använde oss av frågor med svarsalternativ ansåg vi att det inte var någon risk för att 
frågorna placerade i botten på sidan inte skulle få tillräcklig uppmärksamhet, vi valde istället 
att koncentrera oss på ordningsföljden. Instruktionerna valde vi att behålla i samma färg som 
frågorna men med en fet stil för att tydliggöra dem. Vi använde oss inte av någon kodning i 
enkäten då vi håller med om att det kan förvirra respondenterna och ge ett mer komplicerat 
intryck. Kodningen gjordes därför istället efteråt.  
 
Hur en enkät är reproducerad kan ha inverkan på resultatet. Om enkäten är tryckt på ett 
papper av dålig kvalitet eller sliten på något sätt ger det intrycket av att enkäten inte är viktig 
och kvaliteten på svaren påverkas negativt. Därför bör den tryckas på ett papper med hög 
kvalitet och ha ett professionellt utseende. Består enkäten av flera sidor bör den efterliknas 
vid en tunn bok eller häfte och inte bara hopbuntade papper som ger ett mindre professionellt 
intryck.19 För att få ett professionellt intryck av enkäten hade vi en separat framsida då den 
bestod av flera sidor. För att höja intrycket och kvaliteten på enkäten angav vi våra namn,  
e-mail adresser samt telefonnummer.   
 
Sista steget i processen innan enkäten är färdig att användas är att testa den på ett mindre antal 
respondenter för att identifiera och eliminera eventuella problem. De personer som testar 
enkäten bör vara samma sorts personer som sedan ska svara på den slutgiltiga. 
Genomförandet av testet görs med fördel i form av en intervju även om en annan metod 
                                                 
16 Malhotra, N K, (1999), Marketing Research, s. 309 f 
17 Ibid., s. 312 
18 Trost J, (2007), Enkätboken, s. 122 
19 Malhotra, N K, (1999), Marketing Research, s. 313 
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används till de slutgiltiga respondenterna, eftersom forskaren då kan se reaktioner hos 
testpersonerna. De kan då också uttrycka sina synpunkter på enkäten. Innan den slutliga 
enkäten ges ut bör den testas ytterligare en gång efter att de slutliga ändringarna har gjorts. 
Det sista sättet bör genomföras på samma sätt som den riktiga enkäten.20  
 
Vi testade enkäten bland personer som kände till Fico Store för att se om det fanns några 
oklarheter i den och om frågorna kunde ge de svar på de områden som enkäten skulle ligga 
till grund för. Efter testet fick testrespondenterna ge sin synpunkt om vad som var bra 
respektive mindre bra. Som helhet tyckte respondenterna att enkäten hade ett proffsigt 
utseende och att det var bra med en separat framsida för att behålla anonymiteten hos dem 
som svarade. En sak som de uppfattade som lite komplicerat var att vi i olika frågor använt 
oss av olika graderingssystem. På vissa frågor ska svarsalternativen rangordnas och i vissa ska 
varje svarsalternativ graderas. Vi tog till oss dessa åsikter och gjorde de ändringar som vi 
ansåg vara nödvändiga. För att vara tydligare med hur dessa frågor skulle besvaras valde vi att 
dels använda en fetare stil på texten men också att tydligare formulera instruktionerna. 
Slutligen valde vi även att stryka under nyckelorden i dessa instruktioner. Innan vi testade 
enkäten ytterligare en gång innan den användes i sitt verkliga syfte.   

2.4.2 Urval 
När en forskare har gjort en enkät och ska samla in information är det viktigt att göra ett urval 
och bestämma vilka som ska svara på den. Urvalsundersökningar kan ge exaktare resultat än 
om en totalundersökning skulle göras då detta kan ge väldigt mycket olika information. Innan 
forskaren fastställer hur urvalet ska göras måste denne ha klart för sig vad syftet med 
undersökningen är.  Det gäller att välja de som är representativa för det syftet.21  
 
Studerar vi tillvägagångssätten för val av urval märks det snart att det finns många olika 
tekniker att göra det på och även många modeller att följa. Malhotra och övrig teori i ämnet är 
överens om att urvalet måste vara representativt för den informationen forskaren är ute efter. 
Skall urvalet representera en viss ålder, inkomst, livsstil, var de handlar, var de bor eller 
kanske hur länge de bott där? Som synes finns det väldigt många olika urval som kan göras. 
 
Då vi har valt att ta fram ett underlag för en marknadsplan för Fico Store använder vi, som vi 
nämnt ovan, enkäten i syfte att göra en kundundersökning. På grund av detta har vi valt att 
som urvalsgrupp endast ha med Fico Stores befintliga kunder, dock både de som varit kunder 
under en längre tid och de som handlar för första gången. Enkätundersökningen ska avspegla 
Ficos kundstock och därför gjordes ett slumpmässigt urval bland kunderna. 
 

2.4.3 Genomförande av Enkätundersökning 
När vi var klara med framställandet av enkäten gav vi ett provexemplar till delägarna av Fico 
för att få deras åsikt också. Vi gjorde det för att de skulle veta vad enkäten innehöll för frågor 
och om de tyckte att det saknades några speciella frågor som de ville ha svar på. Efter att ha 
fått enkäten godkänd av Fico tryckte vi upp de färdiga exemplaren. Genomförandet av 
enkäten skedde på plats i Fico Store av både oss författare och av Ficos personal själva. Under 
tre veckors tid fanns enkäten på plats i butiken. För att kunderna skulle svara på enkäten 
uppmanade vi de anställda att vänligt be om kunderna kunde avvara några minuter till att fylla 
i den. Vi poängterade tydligt vikten av att inte kunderna skulle fylla i enkäten där de anställda 

                                                 
20 Malhotra, N K, (1999), Marketing Research, s. 315-16 
21 Magne I, Solvang B K, (1984) Forskningsmetodik, s. 185 f 
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kunde se svaren eller fanns i närheten för att på så sätt hämma respondenterna. Då Fico har en 
fåtöljgrupp med ett bord ansåg vi att det var den ypperliga platsen för detta.  
 
Efter ungefär två veckor hade vi fått in ca tjugo enkäter. Vi beslutade att tillbringa en dag i 
butiken för att försöka öka antalet och kunna svara på eventuella frågor. Vi kom, i samspråk 
med Fico, fram till att en fredag skulle passa bra då det är den vardag med flest kunder. För 
att öka motivationen hos kunderna bjöd vi på pepparkakor till dem som svarade på enkäten. 
Det visade sig vara ett lyckat drag. Innan tänkte vi att det skulle vara trevligt för de som 
svarade om de samtidigt hade något att tugga på men pepparkakorna hade större effekt än vi 
hade trott. En del kunder som tvekade och sade att de inte hade tid fick plötsligt lite tid över 
när vi berättade om pepparkakorna. Medan kunderna fyllde i enkäterna var vi noga med att 
inte störa dem. Innan de började sade vi till dem att de kunde lämna kvar enkäten på bordet, 
detta för att det skulle vara så anonymt som möjligt.  
 
Vi tillbringade ca sex timmar i Fico Store under dagen och lyckades samla in 33 enkäter. Vi 
kände oss nöjda med det och ångrar inte timmarna i butiken. Varför vi fick så pass många 
enkäter under den relativt korta tiden tror vi beror på att vi enbart kunde fokusera på att få 
kunderna att fylla i enkäten, till skillnad från personalen som i första hand fokuserar på att 
expediera dem. Då vi har valt att avgränsa oss till Ficos befintliga kunder är det en fördel om 
bara dessa svarar på enkäterna. Eftersom vi själva samt Ficos personal personligen gav ut 
enkäterna kunde vi säkerställa det genom att i de fall personen bara besökte butiken fråga om 
de tidigare konsumerat mode av Fico. Sammanlagt fick vi in material från 60 enkäter vilket vi 
anser är tillräckligt för detta ändamål, men som brukligt är så är det bättre med ju fler svar 
som fås.       
 

2.5 Presentation av empirisk data 

2.5.1 Kvalitativ data 
Presentation av empirisk data kan se ut på många olika sätt. Den kan ha formen av en 
berättelse, det kan vara en fallbeskrivning eller dramatisering, den kan bygga på matriser och 
figurer eller innehålla ordagrant återgivna samtal och intervjuer. Redovisningen kan vara 
neutral eller aktivt reflektera forskarens föreställningar och perspektiv, materialet kan vara 
detaljerat eller bearbetat.22  
 
Hur forskaren presenterar materialet är ett strategiskt viktigt metodval. Det empiriska 
materialet är för läsaren den enda förbindelsen mellan den utforskade miljön och den analys 
och slutsats som forskaren lägger fram. På grund av detta blir denna presentation avgörande 
för forskningens uppfattade trovärdighet. För att en redovisning ska bli så trovärdig som 
möjligt nämns ofta fylliga och detaljerade beskrivningar. Genom att återge en så stor del av 
det empiriska materialet som möjligt till läsarna ökar insynen i forskningsprocessen vilket 
ökar möjligheten till en delad uppfattning mellan forskaren och läsaren.23     
 
Även sättet att skriva empiriavsnittet är sammanlänkat med forskningens trovärdighet. En 
kvalitativ forskning måste läsas i helhet för att meningen med själva forskningen ska framgå. 
En viktig sak vad gäller skrivandet är att texten måste tilltala läsaren, sättet att skriva ska med 
andra ord göra empirin givande att läsa.24

                                                 
22 Nylén U., (2005), Att presentera kvalitativa data, s. 13  
23 Ibid., s. 13 f  
24 Ibid., s. 14 f  
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När empiriskt material ska redovisas finns det ett antal övergripande framställningsstrategier 
som forskaren kan använda sig av. I valet av strategi måste forskaren utgå från i varje fall fyra 
grundläggande frågor:  
 

• Speglar empiriska data en fristående verklighet eller konstrueras verkligheten av 
språket så att empiriska data utgör den enda verklighet som finns? 

• Vems röst ska ”tala”, är det de studerade aktörerna (data/texten i sig) eller är det 
forskarnas uttryckliga röst? 

• Ska den studerade miljön presenteras som en meningsfull helhet eller bejaka 
mångfald och motsägelser? 

• Ska empirin fokusera på detaljer eller skapa en överblick över den studerade 
omgivningen?  

 
Med hjälp av dessa frågor kan forskaren skapa en tvådimensionell figur med fyra olika rutor 
som vart och ett innehåller en framställningsstrategi. 
 
I ruta A har vi den första strategin,  
Den sammanhållna fallbeskrivningen, 
vilken innebär att det finns en 
verklighet som representeras av 
insamlad data och empiriredovisningen 
strävar efter att reflektera och ge en 
korrekt bild av den verkligheten. Målet 
är att presentera en meningsfull helhet 
men att lyfta fram så pass mycket 
detaljer att läsaren känner att det är 
empirin som talar.  

    
    A D 

 B    C 

Forskarens röst 

      Empirins röst 

 
 
 Data/text = 
 Verkligheten

 
 
D
fristående

ata speglar en 
 social 

verklighet 

Figur 2: Fyra ontologisk-epistemologiska ståndpunkter  
Källa: Nylén U., (2005), Att presentera kvalitativa data, s. 67 

 
Ruta B, Den självbiografiska berättelsen, har också en bakomliggande verklighet men till 
skillnad från ruta A är forskaren personligen närvarande i texten på ett uppenbart sätt. I denna 
strategi är idealet att ha en så hög detaljeringsgrad som möjligt för att skapa trovärdighet. 
 
Ruta C, Det fragmentiserade pusslet, har en konstruerad verklighet och det är då inte viktigt 
att presentera någon begriplig helhet då det inte finns någon att återge. I denna strategi 
reflekteras forskarens kreativitet och skaparförmåga och empirin kan ta många olika uttryck 
då det är svårt att utfärda exakta riktlinjer. Detaljeringsgraden kan vara både hög och låg. 
 
I Ruta D, Den unika konversationen, har verkligheten utanför data helt och hållet övergivits, 
den enda verklighet är den som konstrueras genom språket. Empiriredovisningen blir lika 
med de empiriska data utan större bearbetning och detaljeringsgraden blir därför hög.25      
 
I vårt arbete kommer empiripresentationen att vara en blandning av Den sammanhållna 
fallbeskrivningen (A) och Den självbiografiska berättelsen (B) med övervikt mot den första 
strategin. Bakom vår presentation finns det givetvis en verklighet och det är både vår egen 
och empirins röst som talar. Vi kommer inte att redovisa data i endast en lång löpande text 
som strategierna syftar till utan vi kommer att dela upp empirin i rubriker efter de teoretiska 
modellerna som vi använder oss av och för att göra det mer överskådligt för läsaren. 

                                                 
25 Nylén U., (2005), Att presentera kvalitativa data, s. 63-78 
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2.5.2 Kvantitativ data 
Omfattar undersökningen endast ett litet material kan forskaren utan problem sitta och bläddra 
i formulären men omfattar materialet mer än femtio formulär kan det vara en fördel att 
använda sig av någon annan teknik. Det har genom åren uppfunnits en rad olika tekniker för 
att bearbeta data. Den första tekniken som uppfanns kom på tidigt 1900-tal och då användes 
en teknik med så kallade nålkort. Utvecklingen har sedan dess gått vidare och idag används 
det avancerade dataprogram med färdiga tabeller och grafer.26 Vår undersökning kom att 
omfatta material ifrån fler än femtio respondenter, totalt fick vi in 60 enkäter. För att 
underlätta arbetet med att analysera detta material valde vi att använda oss av dataprogrammet 
Microsoft Excel som vi bekantat oss med under tidigare kurser på högskolan i Gävle.   
 
Kodning 
Som vi tidigare nämnt är kodning en teknik som kan användas för att underlätta arbetet med 
att bearbeta datamaterialet efter en genomförd undersökning. Innan arbetet börjar med 
kodningen kan det vara bra att titta på hur den kan genomföras i det program som är tänkt att 
användas. En bra början är att koda vart och ett av formulären genom att ge dem ett 
löpnummer, en slags identitetsnummer, för att lätt kunna gå tillbaka vid ett senare tillfälle om 
det eventuellt skulle behövas. Sedan gäller det att även koda varje enskild fråga. Varje fråga 
kan ses som en variabel som kan anta ett antal olika värden, beroende på hur många 
svarsalternativ frågan innehåller. Består en fråga av endast ett ja och nej svar blir det 
följaktligen två värden, men innehåller frågan ett ja, nej samt ett ”vet ej” svar blir det tre 
värden. Varje värde kan sedan kodas med en siffra. Det som bör has i åtanke vid 
sifferkodning är att det även behövs en extra siffra som används när en uppgift saknas. När 
datamaterialet förs in i ett program (t ex Excel) är det bra om forskaren ger varje fråga minst 
en kolumn. Har en fråga flera delfrågor bestäms antal kolumner efter detta antal. Ibland kan 
en fråga behöva flera kolumner trots att den inte har några delfrågor. Exempel på en sådan 
fråga är ålder där respondenterna anger vilket år de är födda, t ex 84. I detta exempel behövs 
det två kolumner, en till siffran åtta och en till siffran fyra.27

 
För att på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt behandla materialet valde vi att koda alla 
enkäter och svarsalternativ innan vi förde in det i Excel. För strukturera arbetet med enkäterna 
började vi med att tilldela var och en av dem ett unikt identitetsnummer. När vi kodade 
frågorna valde vi också att använda oss av siffror genom att under varje fråga ge varje 
svarsalternativ en egen siffra. Varje fråga fick i sin tur minst en kolumn där vi skrev in siffran 
för vilket svar respondenten angett.  
 
Bortfall 
Innan forskaren börjar bearbeta materialet bör denne titta på hur hög svarsfrekvensen är. Är 
svarsfrekvensen över 75 procent behöver ingen bortfallsanalys göras men är den lägre bör en 
sådan göras. En bortfallsanalys görs för att se om det stora bortfallet gör att datamaterialet blir 
snedvridet. Är svarsfrekvensen lägre än 50 procent bör materialet inte användas alls.28   
 
I vår enkätundersökning var det endast två frågor som inte levde upp till kraven om en 
svarsfrekvens på 75 procent. Den ena frågan är nummer 8 i enkäten, som vi valt att inte 
använda alls på grund av att endast 40 procent av respondenterna svarat på ett korrekt sett. 
Den andra är fråga nummer 13. Här har majoriteten svarat på ett korrekt sätt men inte kommit 
upp i de 75 nödvändiga procenten. Vad gäller denna fråga har vi valt att endast redovisa för 
                                                 
26 Trost J, (2007), Enkätboken, s. 117 f 
27 Ibid., s. 118 ff 
28 Ibid., s. 137 
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de svar som blivit ifyllda på ett korrekt sätt. Data i denna fråga har inte blivit snedvriden på 
grund av felfrekvensen då vi endast redovisar de korrekt ifyllda svaren. Data kan däremot ha 
blivit en ening snedvriden i den meningen att svaren kanske skulle ha sett något annorlunda ut 
om även de felande respondenternas svar, om de hade blivit korrekt ifyllda, varit med i 
redovisningen.   
 
Orsaken till felfrekvensen på fråga 8 och 13 är att respondenterna har rangordnat alternativen 
mot varandra istället för att gradera varje svarsalternativ vart och ett för sig. Vi såg en tendens 
till detta problem första gången vi testade enkäten men efter förtydliganden från vår sida 
uppfattade testpersonerna inte detta som ett problem längre. Varför respondenterna 
misslyckades med dessa frågor tror vi kan bero på att de varit stressade och inte läst frågorna 
tillräckligt noggrant.   
    
Presentation 
När allt material väl har blivit infört i ett program gäller det att bestämma sig för hur det ska 
presenteras. Två vanliga sätt är att använda sig av diagram och tabeller. När forskaren 
använder sig av tabeller och för in alla siffror i dem kan det bli ganska intetsägande. Alla 
siffror syns men ingen blir mycket klokare för det. Genom att istället omvandla dessa siffror 
till procenttal blir tabeller genast betydligt mer givande och dessa bör även avrundas till 
närmaste heltal. Väljer forskaren att istället presentera materialet med hjälp av diagram finns 
det en hel del olika att välja bland och som passar mer eller mindre bra i olika sammanhang. 
Ska exempelvis en enkel frekvensfördelning visas kan forskaren med fördel använda sig av 
ett s.k. tårtdiagram, medan annat material kanske passar bättre i ett stapeldiagram.29  
 
Som presentationssätt har vi valt att använda oss av både diagram och tabeller. Med dessa 
diagram och tabeller som stöd har vi också löpande i texten analyserat vad 
enkätundersökningen egentligen visar. Vi har utöver dessa bildliga illustrationer även valt att 
presentera en del kvantitativt material i textform. Vi väljer att inte redogöra för enkäten fråga 
för fråga. Istället följer vi den teoretiska referensram som modellerna för strategisk 
marknadsplanering ger.     
 

2.6 Källkritik 
Vid genomförandet av undersökningar är det väldigt viktigt att de källor som används är 
trovärdiga. Eftersom vår undersökning handlar om Fico Store föll det sig naturligt att 
intervjua de båda delägarna. De har störst insyn i verksamheten och störst kunskap inom 
ämnet vilket de förskansat sig genom utbildningar och erfarenhet. Vi anser att de är trovärdiga 
och att det inte finns någon eller några som skulle kunna svarat mer riktigt på frågorna.  
 
Som vi tidigare nämnt fick vi in material från 60 enkäter. Givetvis blir trovärdigheten för 
resultatet högre ju fler enkäter som fylls i. Vi tycker, trots att vi inte fick in ett större antal 
enkäter, att undersökningen kan anses som trovärdig då undersökningen var helt anonym och 
att respondenterna kunde svara på enkäten i en skyddad miljö. Att vi dessutom avgränsade 
undersökningen till Ficos befintliga kunder höjer också trovärdigheten, eftersom de då har 
bildat sig en uppfattning av butiken. Dock representerar enkäterna endast en mindre del av 
Ficos befintliga kundstock, varvid resultatet kunde ha sett något annorlunda ut om alla kunder 
hade svarat på enkäten.  
 

                                                 
29 Trost J, (2007), Enkätboken, s. 144-150 
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Som vi nämnt tidigare tillbringade vi en fredag hos Fico och samlade in hälften av alla 
enkäter. Vi tror att det möjligen kan ha påverkat resultatet i den meningen att kunderna som 
gör sina inköp på en fredag kan skilja sig från resterande kunder. Ett exempel på det kan vara 
att många yngre kunder besöker butiken på en fredag efter skolan medan många av de äldre 
kunderna är trötta efter en lång arbetsvecka och istället väljer att besöka butiken vid en annan 
tidpunkt. Om vi hade möjlighet att genomföra undersökningen igen skulle vi valt att tillbringa 
en vardag mitt i veckan, en fredag samt en helgdag i butiken för att undvika eventuella 
påverkan av resultatet.  
 
Litteraturen vi studerat betraktar vi också som trovärdig. Flera av författarna vi har använt oss 
av har publicerat flera böcker inom ämnet vilket vi anser tyder på en viss trovärdighet. Vi har 
använt oss av flera böcker inom ämnet för att få flera infallsvinklar istället för att ta allt från 
en och samma referens. Vi har till största delen använt oss av källor publicerade på 2000-talet 
men även några som är äldre. Vi använde oss av de äldre källorna då vi ansåg att de var 
relevanta för vår studie och för att teorierna fortfarande är aktuella.      
 
I arbetet har vi också använt oss av tre publicerade artiklar. Vi har ingen anledning att tvivla 
på trovärdigheten på dessa artiklar då de i regel granskas innan publicering. Precis som med 
vissa källor är dessa artiklar något äldre men ger intressanta infallsvinklar för studien.  
 
Utöver publicerade artiklar har vi också använt oss av olika Internet källor med vanliga 
artiklar. Trovärdigheten hos dessa källor kan diskuteras, men eftersom de allra flesta artiklar 
har snarlikt innehåll tyder det enligt vår mening på en viss tillförlitlighet. Uttalandena i dessa 
artiklar kommer från chefredaktören för modebranschens egen facktidning Habit, som också 
har sammanställt den aktuella statistiken. Att artiklarna är byggda på dessa källor gör att de 
enligt oss är högst tillförlitliga. Vi ser inte varför det skulle finnas en anledning för de egna 
inom branschen att publicera inkorrekta uppgifter. Det skulle även märkas omedelbart om så 
var fallet. Även om inte dessa uppgifter stämmer till fullo så visar de trots allt vilken riktning 
utvecklingen har i branschen. 
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3. Teori 
Vi kommer i detta kapitel att ta upp intressanta och relevanta teoriavsnitt som behandlar 
arbetet med att framställa en marknadsplan. Upplägget för arbetet med marknadsplaneringen 
fastställs också genom en diskussion av i sammanhanget aktuella modeller. 
 

3.1 Marknadsplan 
En marknadsplan görs i regel på ett års sikt och innehåller områden inom marknadsföringen 
som skall prioriteras under den kommande perioden. En marknadsplan skall inte förväxlas 
med en affärsplan som gäller den strategiska sikten och avser ett företags eller en 
organisations hela verksamhet. En affärsplan görs i regel på längre sikt än marknadsplanen  
(≥ tre år).30  
 
Det finns många olika syften med att göra en marknadsplan. Ett av dem är att prova vart 
företaget står idag och om det är på rätt väg. En marknadsplan fungerar också som ett 
beslutsunderlag inför investeringar och förändringar på grund av den ökade kunskapen om 
omgivningen. Med den kunskapen kan företaget också på ett bättre sätt bedöma sina 
marknadsinsatser.31  
 
Det viktigaste med en marknadsplan är inte själva planen utan planeringsprocessen. Detta 
gäller först och främst de företag som är marknadsorienterade och utgår ifrån kundernas 
behov och önskemål, eftersom dessa faktorer hela tiden kan förändras. Genom 
planeringsprocessen blir valet av marknadsåtgärder säkrare eftersom företaget skaffar sig 
bättre kunskaper om sig själv, sina konkurrenter, kunder, lagar och förordningar etc.32

 

3.2 Modeller för marknadsplanering 
Varför bör en modell användas? Hur kan ett företags tillstånd beskrivas och analyseras för att 
skapa en grund för långsiktig kunskap, som leder till väl utvecklad kundorientering? Eftersom 
marknadsföring är ett väldigt komplext och brett område så finns problem med att skapa en 
helhetsbild av företaget. Detta problem kan underlättas genom användning av modeller som 
ligger till grund för det aktuella arbetet. Modeller som ser över företagets helhet hör inte till 
vanligheten i den litteratur som finns inom marknadsföring. Modeller är ett utmärkt verktyg 
för företagsledning. En modell bör vara lätt att komma ihåg och att använda men också 
omfatta helheten och djupet.33

 
Vi kommer i följande underkapitel ta upp tre olika modeller som ligger till grund för 
utvecklandet och upprättandet av en marknadsplan. Dessa modeller kommer sedan att 
diskuteras och ställas emot varandra för att leda fram till hur denna studie av 
marknadsplanering kommer att byggas upp.  
 
 
 
 

                                                 
30 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 105 
31 Magnusson M. & Forssblad H., (1987), Marknadsföring med begränsade resurser, s. 58 
32 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 107 
33 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 17 f  
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3.2.1 MIO-modellen  
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  Figur 3: MIO-modellen, Källa: Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 20 
 
MIO-modellen har sitt utgångsläge i ett företags konkreta situation. Affärsidén talar om hur 
företag tjänar sina intäkter – vilka kunder de har, vad som erbjuds kunderna samt hur de 
organiserar sig för detta. MIO-modellen har sin utgångspunkt i tre centrala frågor som bör 
ställas kring ett företags affärsidé. Dessa är: 
 

• Vem ska vi erbjuda något? (Marknad) 
• Vad ska vi erbjuda? (Interaktion) 
• Hur ska vi skapa vårt erbjudande? (Organisation) 

 
Modellens uppgift är att omvandla företagets affärsidé till fungerande affärslogik genom att 
sammanbinda de grundperspektiv som finns med de beslut och åtgärder som tas på kort och 
lång sikt. Beslutsprocessen omfattar fyra olika faser: 
 

• Nulägesbeskrivning. Denna fas ska lyfta fram själva kärnan i företagets marknads- 
situation med tyngdpunkt på nuvarande kundrelationer och på organisationen. 
Meningen är att det ska skapas en sammanfattande bild av hur affärslogiken fungerar i 
nuläget. 

• Framtidsanalys. I denna andra fas handlar det om att ta fram ny information, hitta 
alternativ gällande val av marknad, interaktionsverktyg och organisationsformer. 

• Strategival. Tredje fasen handlar om vilken strategi ett företag ska använda. Detta är 
ett väldigt viktigt vägval för ett företag då det binder upp företagets handlande i många 
olika avseenden för framtiden. Det svåraste med att välja strategi är att det medvetet 
måste väljas bort vissa alternativ eftersom de flesta vill hålla alla vägar öppna så länge 
det är möjligt. Hela tiden tas det dock strategiska beslut inom ett företag vare sig de 
vill det eller inte. 

• Handlingsprogram. Sista fasen avser de kortsiktiga kampanjer som ett företag 
använder som ram för olika insatser under ett års tid eller för en del av året. Exempel 
på sådana insatser kan vara säljarnas besöksresor och reklamkampanjer. En viktig del 
är att följa upp och analysera hur det har gått jämfört med de handlingsmål företaget 
har satt upp.34 

 
 

                                                 
34 Eriksson L T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 18f 
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3.2.2 Strategic Market Management Model 
 
 Strategisk analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Overview of Strategic Market Management, Källa: Aaker, David A, (2005), Strategic Market Management, s. 20 
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Denna modell är till för att underlätta och ligga till grund för strategiska beslut. Modellen är i 
inledningen indelad i två delar, extern- och internanalys. Externanalysen fokuserar på 
relevanta element som berör företaget ur ett externt perspektiv. Denna analys delas upp i en 
kundanalys, konkurrentanalys, marknadsanalys och en omvärldsanalys. Analysen bör 
utmynna i att den tydliggör möjligheter, hot, trender samt strategiska osäkerheter och val. 
Internanalysen har två utgångspunkter, utförande analys och analys av viktiga faktorer för 
strategiska val. Internanalysen ska ge en detaljerad förståelse för strategiska möjligheter, 
aspekter och beslut. Analysen ska ge outputs i form av strategiska nyckelfaktorer som styrkor, 
svagheter och strategiska problem/hinder.35  
 
Den strategiska analysens output skall i sin tur ligga till grund för identifikation av strategiska 
alternativ, val av strategi, genomförande av strategi och även vara till hjälp vid analys och 
uppföljning av företagets arbete med detta.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Aaker D, (2005), Strategic Market Management, s. 20 
36 Ibid., s. 20 
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3.2.3 The Marketing Planning Process   
 

 
Figur 5: The marketing planning process, Källa: Burk Wood M., (2007), The essential guide to marketing planning, s. 5 

 
”The Marketing Planning Process”-modellen delar upp processen i sju olika steg som bör 
följas i tur och ordning för bästa resultat. Genom att studera denna process kan vi se att den 
innehåller samma delar som de två modeller vi tidigare beskrivit. Som de tidigare modellerna 
visar är det första steget att göra en analys av företaget och dess marknad. I Burks modell 
motsvarar det steg 1 och 2 i processen. Efter analysen är nästa steg att med den information 
som har erhållits fastställa vilken strategi som ska användas, vilket motsvarar steg 3,4 och 5 i 
Burks process där steg 5 även omfattar utvecklandet av en handlingsplan, vilket förövrigt är 
det sista steget i MIO-modellen. De sista stegen i Burks modell (liksom i Aakers modell), steg 
6 och 7, innebär att genomföra planen och följa upp arbetet med en utvärdering av resultatet.  

3.2.4 Diskussion av modell för denna studie   
Att använda sig av en modell kan innebära vissa problem för forskaren. En modell är en 
förenkling av verkligheten men ingen exakt avbild.37 Det finns en risk med att använda 
modeller då forskaren behandlar ett omfattande problem då modeller har ett begränsat 
utrymme och att det därför kan bli kraftiga förenklingar.38 Trots risker anser vi att modeller är 
ett bra sätt att jobba efter, men det beror givetvis på vad studien handlar om. I vår studie om 
att ta fram ett underlag för en marknadsplan tycker vi att det passar bra att använda modeller 
som utgångspunkt eftersom ämnet vi valt är så pass omfattande. Modellerna minskar risken 
för att vi ska missa någon viktig del i processen. Vid valet av modell anser vi att det är viktigt 
för forskaren att studera modellen och se om den är lämpad för studien och om den täcker de 
relevanta delarna. Är modellen för smal kan det innebära en risk att forskaren låser fast sig i 
modellen och på så sätt missar viktiga delar av studien.      
 
Den teori som handlar om att upprätta marknadsplaner vänder sig oftast till stora företag. Det 
betyder dock inte att det inte går att använda sig av detta i arbetet med ett mindre företag utan 
de verktyg, nyckelfaktorer och tekniker som behandlas kan användas även här. En modell bör 
generera så mycket information som möjligt inför viktiga strategiska beslut.39 Genom studier 
av diverse litteratur i ämnet så är utvecklingsprocesserna och principerna snarlika varandra. 
De kan ha lite olika utformning men innehållet är i princip detsamma i alla modeller och 
processer.   
                                                 
37 Eriksson, L-T, Weidersheim-Paul, F, (1999), Att utreda, forska och rapportera, s. 203-212 
38 Aronsson, L, m fl, (1975), Att använda modeller i företagsekonomin, s. 33 
39 Brooksbank, Roger, (1999), The theory and practice of marketing planning in the smaller business, s. 78 

Analysera den rådande  
externa och interna situationen

Steg 1 

Fastställ marknadsplanens 
mål och inriktning 

Steg 4 
Planera strategier, plan 
och understöd 

Steg 5 

Planera mätning av 
framsteg och utförande 

Steg 6 

Genomför, kontrollera 
och utvärdera planen 

Steg 7 
Undersök och analysera 
marknader och konkurrenter 

Steg 2 

Fastställ segmentering, val av 
segment och positionering 

Steg 3 

• Affärsidé 
• Strategier 
• Mål 

- 20 - 



 

Som vi nämnt ovan har vi använt oss av MIO-modellen i en tidigare kurs på Högskolan i 
Gävle. Med det i åtanke har vi studerat för oss outforskad litteratur inom ämnet och även ett 

tt illustrera att de olika stegen i 
amställandet av marknadsplanen kan delas upp på flera sätt. Som vi tidigare nämnt 

En affärsidé är en utformning av företagets syfte med sin verksamhet. Den visar vad företaget 
dessa frågor: I vilken bransch är vi? 

s 
enomförande. Marknadsplanering innebär många långsiktiga ställningstaganden i frågor som 

n ys 
Det första steget i marknadsplaneringen som bör göras är att analysera företagets nuläge. 

 ett fotografi av företagets aktuella ställning. Denna analys kan delas 

                                                

antal modeller. Trots dessa studier har vi för varje modell kommit fram till samma slutsats, att 
MIO-modellen, enligt oss, är den modell som på det tydligaste och mest kompletta sättet 
beskriver arbetet med att framställa en marknadsplan. Eftersom vi tycker att den ger en 
överskådlig bild både för författarna och för läsarna, har vi, trots att vi arbetat med den i 
tidigare studier, valt att använda den som huvudmodell i detta arbete. Vi kommer även att 
använda Aakers Strategic Market Management Model som ett stöd genom arbetet och för att 
visa att processerna är liknande men olika uppbyggda. Som kan ses ovan är MIO-modellen 
uppdelad i tre delar som påverkar företagets situation på marknaden och fyra olika faser i 
processen. Aakers modell innehåller samma huvuddelar som MIO-modellen men är indelad 
efter företagets interna och externa faktorer. De olika faserna finns dock med även här men 
utan en tydlig del för framtidsanalys. Framtidsfaktorer som är viktiga för företaget tas istället 
upp löpande i delavsnitten för intern- och externanalysen.   
 
Varför vi valt att ta med Burks modell i arbetet är för a
fr
innehåller alla modeller i princip samma analyser och delar och Burks process sammanfattar 
dessa modeller på ett tydligt sätt. MIO-modellen kommer att användas i uppsatsen då denna 
modell gör det tydligare på vilket sätt de olika analysdelarna påverkar företaget. Modellen ger 
också den bästa och klaraste strukturen i arbetet baserat på samma argument som ovan.  
 

.3 Vad betyder affärsidén för marknadsplanen  3

vill leverera till dess omvärld. Affärsidén bör ge svar på 
Till vem? Varför?  Vad är vi för typ av verksamhet? Affärsidén bör vara marknadsorienterad 
istället för att fokusera på teknologi eller produkt. Affärsidén bör alltså formas efter 
marknaden.40 Sammanfattningsvis ska affärsidén svara på tre frågor: Vad? Hur? Till vem?41

 
I marknadsplanen är affärsidén central eftersom marknadsplanering är ett sätt att planera des
g
behandlar till exempel pris, produkt, kvalitet. Så sammanfattningsvis går marknadsplanering 
ut på att utifrån affärsidén och de fyra P:na (produkt, pris, plats och påverkan) välja en 
strategisk inriktning för företaget.42 Även ett femte P som står för personal bör tas med i 
denna process.43   
 

.4 Nulägesa al3

Nulägesanalysen är som
in i följande delar: Kunder, Konkurrenter, Kundrelationer och Organisation. Nulägesanalysen 
ska ge svar på frågorna: Hur ser företagets marknad ut idag? Vilken kapacitet och vilken 
kompetens erbjuds denna marknad? Vilka vägar används idag för att nå kunderna med 
företagets kunnande?44

 
40 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 78 

, s. 9 
g i teori och praktik, s. 105 

41 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering
42 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsförin
43 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 94 
44 Ibid., s. 90 f 
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3.4.1 Kunder 
I många marknadsplaneringssammanhang så är det första logiska steget att genomföra en 
kundanalys. Kundanalysen görs för att tillgodogöra sig förståelse för hur marknaden är 

ur kunden tänker och för att upptäcka otillfredsställda behov.45 Denna analys 

nadssegmentering är ett sätt att ta reda på vilken eller vilka 
ålgrupper som företaget bör rikta in sig på. Denna undersökning görs också för att få 

n, Ålder, Folkslag, Inkomst osv.  
• Psykologisk segmentering – Samhällsklass, Livsstil, Personlighet osv. 

öpvillighet osv. 
 
Do f ftast bara en av 
må  et är svårt 
tt välja ut den möjlighet som är den bästa lösningen och som ger högsta möjliga vinst. 

da och olika 
ycket beroende på hur motiverad kunden är till köp.   

rnativ kunderna har på marknaden, 
med andra ord vilka företaget tävlar med. Det är viktigt att analysera konkurrenternas 

ätt som ens egen och titta på hur, var, och när de agerar på marknaden. 

                           

segmenterad, h
ska ge svar på vilka kunder som företaget har idag, var kunderna finns, vilka volymer som 
köps och när kunderna köper.46

 
Segmentering är indelning av marknaden i olika målgrupper. Företag riktar sig ofta till 
speciella målgrupper och mark
m
kunskap om kundernas köpvanor och konsumtionsvanor.47 Segmentering av marknaden visar 
vilka som är största kunderna, lönsammaste kunderna, mest attraktiva potentiella kunderna.48 
Konceptet att dela in marknaden i mindre segment och välja specifika målgrupper har allmänt 
blivit känt som nischmarknadsföring. Nischmarknadsföring är kortfattat att rikta in sig på ett 
mindre område istället för att försöka nå alla kunder. Dessa mindre områden kallas nischer 
och för att nå dessa måste företaget differentiera sig från sina konkurrenter.49 Segmentering 
kan göras genom följande indelning:50  
 

• Geografisk segmentering – Länder, Regioner, Städer osv. 
• Demografisk segmentering – Kö

• Beteende baserad segmentering – Köptillfällen, Lojalitet, K

ck inns vissa svaga punkter i segmentering. Marknadssegmentering visar o
nga outnyttjade möjligheter som finns på marknaden. Detta är ett problem då d

a
Resultatet av detta är att den som använder sig av segmentering inte har någon garanti att 
förutse kundernas beteende eller att hitta det segment som maximerar vinsten.51  
 
Det bör också analyseras hur motiverad kunden är till köp. Kundernas motivation varierar 
från kund till kund. Företaget måste med andra ord assistera kunden annorlun

52m

3.4.2 Konkurrenter 
Konkurrentanalysen handlar om att identifiera vilka alte

marknad på samma s
Viktiga frågor är hur ofta och hur många kunder som väljer konkurrenternas alternativ istället 
för det egna företagets. Detta kan beskrivas i flera avseenden, som till exempel var deras 
tyngdpunkt i marknadsföringen ligger, hur väl de täcker marknaden och vilka resurser de 

                      
45 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 44 
46 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 91 
47 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 23 
48 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 44 
49 Gerson, R F, (1991) Writing and Implementing a Marketing Plan: A Guide for Small Business Owners, s. 23 
50 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 321-333 
51 Hoek, Janet, m fl, (1996), Market segmentation – A search for the Holy Grail?, s. 29  
52 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 48 f 
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har.53 Konkurrentanalysen bör också ligga till grund för identifieringen av strategiska 
osäkerheter som är värda att noggrant bevaka över en längre tid.54

 
Analysen av nuvarande konkurrenter kan göras på två sätt. Det ena är att se ur kundens 

erspektiv och vilka alternativ denne har på marknaden. Genom det så kan konkurrenterna 

lka konkurrerar vi mot? Vilken är största konkurrenten? Vilka är konkurrenter vi 
måste se upp för? Finns det konkurrenter som erbjuder substitutprodukter?  

Det är a konkurrenten, då det kan ge åtskilliga fördelar för det 
egna företaget. Konkurrentens agerande kan delas in i åtta delar som Figur 6 visar. 

 
Figur 6: , s. 65 

 
I arbetet m gning och 

nsamhet, image och positionering, mål och åtaganden på marknaden, nuvarande och 

na baseras på existensen eller avsaknaden av tillgångar eller 
ompetens. Även andra egenskaper som ett välkänt varumärke/namn, fördelaktig placering 

framgångsrika och varför är inte framgångsrika 
företag inte framgångsrika? 

• rodukten eller tjänsten som värderas störst? Vilka är de 
de för företaget?  

                                                

p
grupperas efter i vilken grad de konkurrerar om kunderna. Det andra är att gruppera 
konkurrenterna i strategiska grupper. Punkterna nedan visar ett antal frågor som är viktiga att 
besvara:55

 
• Vi

• Kan dessa konkurrenter delas in i strategiska grupper baserat på deras tillgångar, 
kompetens eller strategier? 

 
viktigt att förstå den enskild

 

 Understanding the Competitors, Källa: Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management

ed att identifiera konkurrenten bör det alltså tittas på storlek, utvid
lö
tidigare strategier, organisation och kultur, kostnadsstruktur, utvägar från marknaden samt 
styrkor och svagheter.56  
 
Styrkorna och svagheter
k
eller hög kompetens inom marknadsföring kan representera styrkor. Dessa kan också påvisa 
svagheter om dessa egenskaper inte finns eller har brister. Viktiga frågor som påvisar styrkor 
och svagheter som kan funderas över är:57

 
• Varför är framgångsrika företag 

• Vad är nyckelkundernas motivation? 
Vilka är de största delar i p
största kostnaderna som ger mest i vär

 
53 Eriksson L-T, (2006), Marknadsorientera ditt företag, s. 91 
54 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 59 
55 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 59 
56 Ibid., s. 65 ff 
57 Ibid., s. 69 f 
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Kärnnytta Kvalitet 

Varumärke 

   Design 

    Kännetecken 

Förpackning 

Service 
efter 
köp 

 Leverans 
 

Garanti 

Assistans   Utökad produkt 
 
 

  Faktisk produkt 
  Kärnprodukt 

En 
där pla retag än enskilda aktörer på 

P:na 
Kundrelationerna och marknadssamspelet för företaget kan beskrivas med de fem P:na, 

onal.59 De fyra första P:na kallas för marknadsmixen 

arknadsmixen då vi 
nvänder de fem P:na. Ett sätt att se ur kundens perspektiv är att använda de fem V:na Value 

ed produkt menas de totala produkter eller tjänster som ett företag erbjuder marknaden. En 
ller tjänst är det som erbjuds på en marknad som ger uppmärksamhet, förvärvas, 

ns i sortimentet 
v de varor och tjänster som erbjuds. Produkten kan delas in i tre nivåer enligt figuren nedan63  

 
 
 

Figur 7: Three levels of product, Källa: Kotler, P, (2002), Principles of marketing, s. 460 
 
Den innersta och nden egentligen 

öper, med andra ord vilken nytta kunden egentligen har av produkten. Ett exempel är 

                                                

sak som också bör tänkas på är distanserade konkurrenter som till exempel i stålindustrin, 
st och aluminium är större konkurrenter till ett stålfö

stålmarknaden. Med andra ord ska företaget alltså se mer än till de konkurrenter som ligger 
närmast ens egen verksamhet.58  

3.4.3 Kundrelationer – De Fem 

Produkt, Påverkan, Pris, Plats och Pers
och används för att påverka marknaden. Personal som också är ett viktigt verktyg för att 
påverka marknaden brukar numera också räknas till marknadsmixen.60  
 
Dock pratas det idag om att vi går miste om kundens perspektiv på m
a
(värderingar), Viability (genomförande), Volume (volym), Variety (mångfald) och Virtue 
(fördelar). Dessa faktorer fokuserar på hur kunden upplever det som företaget erbjuder på 
marknaden.61 Emellertid så kommer vi trots detta att fokusera på de fem P:na då vi känner att 
dessa har en större genomslagskraft idag inom marknadsföringslitteraturen. Men det är viktigt 
att komma ihåg att fokusera på kundens tankar och upplevelser i arbetet med marknadsmixen. 
 
Produkt 
M
produkt e
används eller förbrukas och som kan tillfredställa ett behov eller en önskan. Det kan vara 
fysiska objekt, service/tjänster, personer, platser, organisationer eller idéer.62  
 
I nulägesanalysen gäller det att identifiera vilken bredd och vilket djup som fin
a

 
 
 

 
 

 första nivån är kärnprodukten, vilken fokuserar på vad ku
k
tandborsten som är mer än bara en tandborste, tandborstens kärnnytta är friska tänder och 
hygien. Det gäller att identifiera kärnprodukten, vilket betyder att företaget måste identifiera 
vad de egentligen säljer och vad kunden egentligen köper. Den andra nivån fokuserar på 
produktens alla egenskaper. Dessa kan vara kvalitet, varumärke, förpackning, design och 
kännetecken. Dessa egenskaper kombineras så att kärnprodukten kan erbjudas till marknaden. 

 
58 Kotler, P, Keller, K L, (2006), Marketing Management, s. 348 
59 Eriksson L-T, (2006), Marknadsorientera ditt företag, s. 94 
60 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 7 
61 Bennett A. R., (1997), The five Vs – a buyer’s perspective of the marketing mix, s. 151 ff 
62 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 97 
63 Ibid., s. 460 



 

Den tredje nivån ska omge kärnprodukten och faktiska produkten för att företaget ska kunna 
erbjuda en komplett lösning på det problem som de finns på marknaden för att lösa. Denna 
nivå handlar om tilläggsservice som till exempel garanti, service efter köp och support. 
Produkten är alltså mer än bara en enkel sak med några egenskaper. Kunderna tenderar att se 
produkten som en komplex grupp av förmåner, som tillfredställer deras behov.64

 
Pris 
Analysen av vilken eller vilka prissättningsstrategier företaget nyttjar sig av ska ge svar på om 

vänder högt eller lågt pris, rabatter, bonussystem och kreditvillkor. Priset är oftast det 

ora 
ostnaderna är för produkten. Priset beror också på vilken målgrupp företaget riktar sig till. 

nivån på priserna är bestämd finns det ett antal strategier för hur kunderna kan 
åverkas genom olika prisjusteringar. De olika strategierna är förmånsbaserad, segmenterad, 

kvantitetsrabatter, 
nktionsrabatter, säsongsrabatter och andra förmåner. Segmenterad prissättning baseras på 

ng innebär att företaget sätter priset strax under det normala priset. 
etta pris sätts oftast på enstaka varor för att locka kunder till företaget och sedan hoppas på 

                                                

de an
konkurrensmedel som företaget lättast kan påverka men som samtidigt är farligast att locka 
kunder med. Oftast så upplevs en stabil prispolitik ifrån företaget positivt av kunderna och 
därför bör företaget tänka efter noga innan de använder sig för mycket av detta lockbete.65

 
Det som styr prissättningen är hur stor efterfrågan, konkurrenternas priser och hur st
k
Köpstarka grupper är inte lika konjunkturberoende och företaget kan i dessa fall ta ut högre 
priser.66

 
När väl 
p
psykologisk, påverkansbaserad, värdebaserad och geografisk prissättning.67

 
Förmånsbaserad prissättning kan anta former som kassarabatter, 
fu
olika priser till olika segment. Segmenten baseras på faktorer som till exempel kundsegment, 
produktform, plats och tid.  Psykologisk prissättning tar hänsyn till psykologin i priset och 
inte bara det ekonomiska. Upplevelsen av kvalitet kan påverkas genom ett högt pris och pris 
som sätts strax under jämna belopp, t ex 799 kr, kan göra att kunden känner att priset är lägre 
än vad det egentligen är. 68

 
Påverkansbaserad prissättni
D
att de köper andra varor till normalpris. Värdebaserad prissättning innebär att ett företag 
erbjuder kunden en kombination av kvalitet och service till ett rimligt pris. Geografisk 
prissättning baseras på vart kunden befinner sig, till exempel kan detta handla om olika priser 
på frakt. 69  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 460 
65 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 77 f 
66 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 47 ff 
67 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 598 ff 
68 Ibid., s. 598 ff 
69 Ibid., s. 598 ff 
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Plats 
Tillgänglighet är ett honnörsord och måste alltid vara regel i konkurrensen” – Magnusson, 

rssblad H. Företaget måste vara tillgängligt på marknaden när kunden förväntar sig och 

er tjänster 
llgängliga på marknaden. Viktiga delar i platsanalysen är att se över vilka 

åverkan handlar om att få ut budskapet till köparna genom att använda reklam, public 
R), sales Promotion (SP), direkt marknadsföring (DM), personlig försäljning, 

nsering i till exempel tidningar som företaget betalar för. Reklam kan vara av 
ngsiktig och kortsiktig karaktär. Den långsiktiga reklamen kan ses som en investering av 

a en positiv bild av företaget 
tan att behöva betala för det. Detta kan ske genom att bli positivt nämnd i pressen, mässor, 

er, demonstrationer eller 

                                                

”
M, Fo
kräver det. Detta konkurrensmedel kan ses som offensivt genom att vara beredd, redo och att 
vara serviceinriktad för att ta vara på chanser som dyker upp vid olika tillfällen.70   
 
Plats inkluderar alla aktiviteter som företaget gör för att göra sina produkter ell
ti
distributionskanaler som används, vilken täckning företaget har av marknaden, vilket 
sortiment de har, vart de finns, vilka inventarier de har och hur de levererar sina produkter.71

Säljer företaget direkt till konsumenter kan de öka försäljningen genom att till exempel ändra 
öppettider, ändra placering av varor i butiken eller genomföra kampanjer.72  
 
Påverkan 
P
relations (P
mässor, hemsida och Internet. Alla dessa olika alternativ påverkar enskilt eller tillsammans 
insatt vid rätt tidpunkt. Detta leder i sin tur till den viktiga frågan; När är den rätta 
tidpunkten?73  
 
Reklam är anno
lå
företaget.74 Reklam hjälper till att informera många, göra något mer känt, nå fler än just 
köparen och förbereda och underlätta kundens beslutsprocess.75

 
Public relations är utan att direkt annonsera få allmänheten att h
u
seminarier eller företagsbesök i skolor osv.76 PR är arbetet med hur företaget vill att 
omvärlden ska uppfatta dem. God PR kan uppnås dagligen genom att alla i företaget 
uppträder korrekt eftersom alla är företagets ansikte i andras ögon.77

Sales promotion bygger på olika säljhjälpmedel som säljaren kan använda sig av för att locka 
och informera kunderna. Detta kan till exempel vara gratis prov
skyltar. Direkt marknadsföring baseras på att företaget vänder sig till utvalda nuvarande eller 
potentiella kunder.78

 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 231 
71 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 98 
72 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 47 ff 
73 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 77 
74 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 60 
75 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 245 
76 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 60 
77 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 231 
78 Ibid., s. 231 
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Personal 
ersonalen är också ett mycket viktigt konkurrensmedel. En kunnig och serviceinriktad 

r en av företagets viktigaste tillgångar. Inom denna del så bör företaget titta på 

ndre företaget har 
tora möjligheter att utnyttja detta. Det beror på att det ofta är de personliga kontakterna som 

Organisationen och dess egenskaper är väldigt viktig i marknadsföring. Kompetensen 
å det företaget gör och kapaciteten bestämmer den volym det kan 

na hoten och möjligheterna så måste den strategiska utvecklingen vara 
aserad på interna faktorer som till exempel mål, styrkor och kapacitet för företaget. Målet 

 

 Lönsamhet 

 
Att analysera siffror är en sak, men det är en helt annan sak att analysera företagets 
restationer på marknaden. En av de svåraste delarna i strategisk marknadsföring är att hitta 

a den viktigaste tillgången för många företag. 
arknadsandelar och försäljning kan vara missvisande då det inte visar vad kunderna 

                                                

P
personal ä
aspekter som service, problemlösare, trivsel, samarbete och motivation. De bör se över hur 
företaget och personalen arbetar med detta.79 Det som är viktigt är att se vilka personer som 
står i nära kontakt med kunden och hur dessa uppträder mot den samme80.  
 
Personliga kontakten är ett mycket betydelsefullt konkurrensmedel. Det mi
s
är avgörande för om ett köp görs eller inte och ett mindre företag får ofta djupare relationer 
med sina till antalet färre kunder. Relationen mellan säljaren och köparen är i fokus här.81

3.4.4 Organisationen 

bestämmer kvaliteten p
producera till eller erbjuda marknaden. Företagen konkurrerar på marknaden genom deras 
kunskaper. Två begrepp som således bör fokuseras på i denna analys är företagets kapacitet 
och kompetens.82

 
Förutom de exter
b
med denna analys är att förstå företaget på djupet. Denna analys är ganska lik en 
konkurrentanalys men med mer fokus på utförande och den prestation som företaget står för 
och den är dessutom mer ingående och mer detaljerad.83  
 
Viktiga punkter att analysera i organisationen är:84

• Försäljning och marknadsandelar 
•
• Utförande/prestation  

p
indikatorer som kan mäta och bedöma företagets prestationer på marknaden. Prestationen kan 
delas upp i sex olika kategorier som är kundtillfredsställelse/lojalitet, produkt/tjänst kvalitet, 
associationer till varumärke/företag, relativa kostnader, ny produkt aktivitet, ledarnas och 
personalens kapacitet och deras prestationer.85

 
Lojalitet till företaget eller varumärket är oft
M
egentligen känner för företaget.86 Det bör dock sägas att en lojal kund inte nödvändigtvis är 

 
79 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori och praktik, s. 231 

 och praktik, s. 231 
80 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 94 
81 Magnusson M. & Forssblad H., (2000), Marknadsföring i teori
82 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 96 
83 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 113 
84 Ibid., s. 115 
85 Ibid., s. 117 
86 Ibid., s. 118 
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tillfredställd. En kund kan vara lojal men inte få sina behov helt tillfredsställda. Detta bör 
företaget se upp med då det kan leda till förluster av de kunder som de tog för givna.87  
 
En noggrann kostnadsanalys av företagets produkt/tjänst handlar om att syna konkurrenternas 

ela organisationen måste undersökas för att det ska kunna bedömas om organisationen 

an liknas vid ett fotografi av ett företags nuvarande verksamhet. I 

3.5.1 Omvärldsanalys 
ar om att försöka analysera och bedöma vad som kommer att ske i 

örsta steget i omvärldsanalysen är att identifiera de hot och möjligheter som finns i 

 

                           

produkter/tjänster in i minsta detalj. Konkurrentanalysen kan ligga till grund för detta.  Detta 
är extra viktigt om företaget har priset som sitt främsta konkurrensmedel.  Det finns fyra olika 
steg av relativa kostnader: Dyrare och sämre, dyrare och bättre, billigare och sämre samt 
billigare och bättre. Denna analys visar hur företagets produkt förhåller sig till pris och 
prestation jämfört med konkurrenternas och visar om företaget på något sätt bör åtgärda 
situationen på marknaden. Om produkten är dyrare och bättre kan företaget till exempel höja 
priset, reducera kostnaderna eller marknadsföra mer. Om produkten är dyrare men sämre, så 
bör de tänka över bland annat om de ska ändra design eller tillverkningssätt. Om produkten 
däremot är bättre och billigare, så kan de framhäva och marknadsföra produkten mer. Om 
produkten är billigare och sämre, bör de istället ligga lågt eller försöka uppgradera den.88  
 
H
klarar av olika strategier, ageranden och eventuella inriktningsförändringar. Det kan till 
exempel krävas att personalen måste utbildas för att klara av nya uppgifter som en ny strategi 
kan innebära. Denna analys ska ligga till grund för framtidsanalysen av organisationen där 
styrkor och svagheter som kan påverka framtiden identifieras.89

 

3.5 Framtidsanalys 
Nulägesbeskrivningen k
framtidsanalysen analyseras delar av verksamheten samt att dess utveckling studeras. Målet 
med analysen är att skapa tänkbara handlingsalternativ för långsiktiga insatser som ska 
generera intäkter för företaget.90 Nedan kommer vi att förklara vilka olika delar som ingår i 
framtidsanalysen och vad de innebär.  

Omvärldsanalysen handl
omvärlden i framtiden. Vilka förändringar kommer att ske de närmaste åren och vilka 
möjligheter finns för tillväxt på olika marknader? Vilka alternativa produkter ser kunderna 
som kan tillfredställa deras behov och ser de några alternativa leverantörer?91  
 
F
omvärlden, där det bör börjas med de uppenbara om det finns några sådana. Tittar vi på ett 
företags historia kan vi även se vilka hot och möjligheter som haft stor påverkan på företaget 
tidigare.92 Omvärldsanalysen består av flera delar; branschanalys, konkurrensanalys och 
kundanalys. I nedan följande avsnitt kommer vi att redogöra för vart och ett av dessa analyser.   
 
 

                      
87 Donaldson B., (2001), Strategic Market Relationships, s. 134 f 
88 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 119 
89 Säll O, Thorsson, M, (1997), Marknadsplanering, s. 31 
90 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 100 f 
91 Ibid., s. 102 
92 Ibid., s. 103 
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3.5.2 Branschanalys (Omvärldsanalys) 
I branschanalysen studeras det hur branschen kan tänkas utvecklas i framtiden. Hur kommer t 
ex sociala och politiska förändringar som utveckling i andra länder, skatteregler och 
subventioner ha för inverkan på branschen? En viktig del av branschanalysen är att analysera 
den aktuella branschens livscykel. En lämplig början är att bedöma var i livscykeln branschen 
som helhet befinner sig då utrymmet för ett företags strategiska beslut påverkas till stor del av 
det.93  
 

En branschs livscykel kan delas in i fyra stadier; introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. 
I introduktionsstadiet finns det en osäkerhet beträffande storleken på efterfrågan och det är 
svårt att bedöma den ekonomiska uthålligheten hos tekniska nyheter eller efterfrågemönster 
som förändras. Kunderna är oftast förstagångsköpare, expansionen sker organiskt, dvs. 
frågorna möts när de dyker upp och det har ännu inte blivit någon bestämd marknadsledare.94   
 
I nästa fas, tillväxtstadiet, finns det ett större intresse att etablera sig och företagen letar efter 
en framgångsformel. De företag som redan finns på marknaden försöker hitta en strategi som 
ger dem en snabbare utveckling än konkurrenterna. Konkurrensen behöver dock inte bli så 
stor eftersom marknaden fortfarande expanderar.95

 
När branschen slutligen befinner sig i mognads- eller nedgångsstadiet blir konkurrensen 
betydligt hårdare. Nu gäller det för företagen att upprätthålla en för branschen acceptabel 
prisnivå samtidigt som striden om marknadsandelar är i full gång. Övergången från 
tillväxtstadiet till dessa två stadier kan vara svår då branschklimatet skiljer sig mycket i 
uppgång jämfört med nedgång, t ex blir investeringar mer riskfyllda vilket gör att det blir 
svårt att utveckla nya produkter och inte nya marknader. Istället blir de befintliga 
kundrelationer avgörande för företagens intäkter. I dessa stadier sker det också 
sammanslagningar av företag för att anpassa produktionen till marknadens efterfrågan.96

 
Branschen i sin helhet kan oavsett var i livscykeln den befinner sig sammanfattas med PEST-
formeln: vilka politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar är det som sker?97 
Dessa PEST-faktorer har även inverkan på konkurrensanalys och kundanalys som vi 
behandlar i nästkommande avsnitt.      

3.5.3 Konkurrensanalys (Omvärldsanalys) 
Nästa del i omvärldsanalysen är konkurrensanalysen som fokuserar på branschstrukturen och 
hur individuella konkurrenter agerar på marknaden. En bransch är alltid i förändring, vilket 
ofta beror på förändringar i strukturen för branschen. Två intressanta strukturfaktorer som är 
värda att undersöka är maktförhållanden på marknaden samt vilka alternativ som växer fram 
på marknaden. ”Porters five-factor model of market profitability” är en bra modell att 
använda för en analys av dessa faktorer.98

 

                                                 
93 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 104 f 
94 Ibid., s. 106 f 
95 Ibid., s. 107 
96 Ibid., s. 107 
97 Ibid., s. 107 
98 Ibid., s. 108 
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Figur 8: Porters five-factor model of market profitability, Källa: Kotler, P, Keller, K L, (2006), Marketing Management, s. 342 

 
Via den horisontella nivån i modellen diskuteras maktförhållandena på marknaden mellan 
företag, leverantörer och kunder. Ett mått som kan visa vilken styrka företaget har emot de 
sina direkta konkurrenter på marknaden är den marknadsandel som företaget innehar, att vara 
marknadsledare innebär ofta också prisledarskap.99 Kundens makt ät förhållandevis stor 
gentemot företaget. Kunderna kan bland annat pressa ner priserna eller efterfråga mer service 
och på det sättet påverka lönsamheten för företaget. Kundens makt är större ju större del av 
företagets lönsamhet den står för och när fler alternativ finns på marknaden. 100  
Leverantörens makt förhåller sig till om de levererar till fler företag på fler marknader och på 
det viset kan påverka priset. Makten för leverantörerna beror också på hur viktig produkten är 
som levereras till företagen. Leverantörernas makt ökar också om det är dyrt för företagen på 
marknaden att byta leverantör.101 Är företaget beroende av en stor leverantör så ökar 
självfallet makten för leverantören.102  
 
Den vertikala nivån i modellen visar vilka alternativ som eventuellt kan uppstå och erbjudas i 
branschen. Detta kan ske genom potentiella nyetableringar eller substitut som kan dyka upp 
till de produkter/tjänster som företaget erbjuder till marknaden. Det är aldrig fråga ”om” detta 
kommer att ske utan ”när” det sker, eftersom dessa förändringar i branschstrukturen alltid 
uppstår förr eller senare.103 Om ett nytt företag ska kunna etablera sig på marknaden beror till 
stora delar på storleken och naturen av de barriärer som finns för att etablera sig. Exempel på 
barriärer för etablering för nya företag är vilket kapital som behövs, vilken storlek på 
produktion och marknadsföring som krävs, vilka distributionskanaler som behövs och vilken 
produktdifferentiering som är nödvändig. För att kunna identifiera hur troligt det är med 
potentiella konkurrenter är det viktigt att analysera vilka barriärer finns för nyetablering i 
branschen.104  
 
Konkurrensen från substitut till produkterna/tjänsterna som företaget erbjuder till marknaden 
är inte lika intensiv som från de största konkurrenterna men kan likafullt påverka 
lönsamheten. Substitut som visar stadig förbättring i relativpris och relativprestation och som 
inte kostar så mycket för kunden att byta till bör tas på allvar och noggrant analyseras.105  
 

                                                 
99 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 109 
100 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 88 
101 Kotler, P, Keller, K L, (2006), Marketing Management, s. 343 
102 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 109 
103 Ibid., s. 109 
104 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 87 
105 Ibid., s. 87 f 
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Det andra steget i konkurrensanalysen är att analysera enskilda konkurrenter. Företaget bör 
fråga sig vilka hot och möjligheter som konkurrenterna ser, vilka ambitioner de har, hur de 
tänker agera på marknaden och vilka starka och svaga sidor konkurrenterna har för 
framtiden.106 Intensiteten av konkurrens bestäms bland annat av följande punkter:107

 
• Antal konkurrenter, deras storlek och åtaganden 
• Huruvida produkterbjudanden och strategier är lika för konkurrenterna 
• Om förekomsten av fasta kostnader är höga 
• Storleken och naturen av barriärer för att lämna marknaden  

 
Att identifiera framgångsfaktorer på marknaden är också väsentligt för att behålla eller skapa 
en stark konkurrensframgång. Två exempel på viktiga framgångsfaktorer är tillgångar och 
kompetens.108

3.5.4 Kundanalys (Omvärldsanalys) 
Kundanalysen är den sista delen i omvärldsanalysen och behandlar storlek och förändring av 
efterfrågan. Analysen av marknaden genomförs för att ge underlag för marknadsföring men 
också för att minska affärsrisken. För att bedöma affärsrisken kan företaget fokusera på vilken 
konkurrens de har, vilka köpvanor som finns och vilken attityd som finns till olika produkter 
på marknaden. 109 Figur 9 visar marknadsläckaget och som i sin tur visar hur stor marknaden 
kan vara och hur företaget lyckas knyta till sig kunder jämfört med konkurrenterna. 
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Figur 9: Marknadsläckaget, Källa: Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 115 

 
En annan mycket viktig sida av kundanalysen är att identifiera vilka skäl och motiv kunderna 
har till köp och hur de använder och vilken funktion produkten har i olika situationer. De 
huvudsakliga behoven och motiven till köp är:110

 
1. Psykologiska behov – T ex, hunger eller törst 
2. Trygghetsbehov – T ex, säkerhet eller skydd 
3. Sociala behov – T ex, Känsla av tillhörighet eller kärlek 
4. Känslobehov – T ex, Självkänsla eller status 
5. Förståendemässiga behov – T ex, Förståelse eller uppfattning 
6. Estetiska behov – T ex, Utseenden eller samhällsklass 
7. Självförverkligande behov – T ex, Självutveckling eller självinsikt 

 

                                                 
106 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 111 
107 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 87 
108 Ibid., s. 91 
109 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 113 f 
110 Kotler, P, Keller, K L, (2006), Marketing Management, s. 207 
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En möjlighet som företaget kan ha på marknaden är otillfredsställda behov bland  
kunderna. Detta kan analyseras genom kundundersökningar där kunderna får uttrycka bland 
annat vad de tycker om produkten idag, vad som är frustrerande och vad som kan förbättras i  
framtiden. Företaget ska också komma ihåg att otillfredsställda behov också kan vara hot då 
nuvarande eller potentiella konkurrenter kan utnyttja dessa behov och på det viset öka sina 
marknadsandelar.111  

3.5.5 Relationsanalys 
I nulägesanalysen använde vi de fem P:na för att beskriva relationen till marknaden.  
I framtidsanalysen analyseras och tittas det på om det finns några alternativa sätt att skapa en 
konkurrenskraftig relation. Ett företags strategi bygger på att de etablerar, vårdar och förädlar 
sina kundrelationer. Kundrelationen kan variera mycket så det gäller att anpassa den med 
hänsyn till situationen, t ex hur många kunder företaget vänder sig till, hur konkurrensen ser 
ut och vilket syftet är.112  
 
När ett företag försöker ta sig in på en ny marknad eller arbetar med att utveckla den 
marknadsrelation de redan har kan de öka kreativiteten i marknadskontakten genom att titta på 
de fem P:na ur ett vidare perspektiv:113

 
• Istället för produkter utgår företaget ifrån vad konsumenterna tycker, vilka 

erbjudanden intresserar marknaden?  
• Istället för reklam utgår det nu från budskap som kan fånga kundernas uppmärksamhet 

och värderingar. Här ligger tyngdpunkten på långsiktiga budskap och grundläggande 
produktvärderingar snarare än reklamens kortsiktiga syfte. 

• Istället för priser ses det till kundernas långsiktiga betalningsvilja. Här tittas det på 
vilket mervärde som skapas för kunden jämfört med andra alternativ och hur 
priskänsliga kunderna är för erbjudandet. 

• Vad gäller distribution tittar företaget närmare på om det kan finnas några alternativa 
vägar som gör erbjudandena tillgängliga istället för att titta på den fysiska 
distributions-apparaten. 

• Istället för att titta på den personal företaget har fokuseras det på de sociala 
kontaktpunkter som finns mellan företaget och dess kunder, hur kan det skapas fler 
relationer och hur kan kvaliteten på dessa höjas? 

3.5.6 Internanalys  
Företagets kapacitet är extra viktig i branscher som har en cyklisk efterfrågan, med andra ord 
varierar över en tid eller med konjunktursvängningar. Detta kan ge effekter som att företaget 
står med kostnader för överskjutande kapacitet eller brist på resurser. Förutom dessa cykliska 
svängningar så förekommer det ofta samtidigt trendförskjutningar i efterfrågan. Frågor som 
dessa bör analyseras innan eventuella investeringar genomförs. Det är viktigt att planera 
noggrant vilken volym som ska produceras/säljas.114

 
Den nulägesanalys av företaget som görs tidigare i marknadsplaneringen och som ger en 
djupare förståelse av företaget ligger till grund för denna analys. Framtidsanalysen av det 
interna arbetet ska påvisa företagets starka och svaga sidor samt de eventuella strategiska 

                                                 
111 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 53 f 
112 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 117 
113 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 117 f 
114 Ibid., s. 125 
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hinder och osäkerheter som finns inom företaget.115 Ekonomin, planering, uppföljning och 
samverkan i organisationen bör analyseras.116  
 
Det är viktigt att analysera de processer som finns i organisationen och för att se om de kan 
göras effektivare och som följd av det minska kostnaderna. En analys av företaget bör alltså 
utgå från de affärsprocesser som är centrala i företaget. Hela kedjan bör analyseras från 
tillverkning till försäljning. Det leder ofta till upptäckter av svaga delar i organisationen som 
nästan enbart tar tid och kostar pengar. 117

 
Konkurrensfördelar kan ofta erhållas genom att bland annat hålla kostnaderna låga. Andra 
konkurrensfördelar är kvalitet, kompetens och kunskap om produkten/tjänsten och det område 
som företaget finns inom. Hur länge dagens kunskaper som finns i företaget kan användas 
varierar från bransch till bransch men kan max användas i 5-10 år. Företaget måste alltså hela 
tiden utveckla kompetensen och kunskapen i organisationen. Därför måste de analysera vilken 
kompetens som kommer att behövas i framtiden och på det viset skapa en lärande 
organisation som ständigt är i utveckling. 118

 
En viktig faktor för långsiktiga möjligheter är de personer som genomför strategiska beslut. 
Är dessa personer tillräckliga för att genomföra framtida strategier, räcker deras kompetens 
eller bör de kompletteras? En organisation ska inte bara bedömas utifrån de mänskliga 
resurser den besitter utan också utifrån hur den tar hand om och utvecklar dessa.119

 

3.6 SWOT-analys   
Det absolut mest populära verktyget att använda sig av vid marknadsplanering är en SWOT-
analys.120 Att göra en SWOT-analys innebär att dels titta på vilka styrkor och svagheter som 
finns internt inom ett företag och dels på vilka externa hot och möjligheter som existerar.121 
Genom att göra denna analys fås en bra överblick över hur företaget förhåller sig på 
marknaden och är på så sätt ett utmärkt hjälpmedel vid strategival för framtiden.122    
 
Externa möjligheter och hot är oerhört viktiga att identifiera. Syftet med att analysera detta är 
att kunna förutse viktiga utvecklingar på marknaden som kan påverka företaget. Möjligheter 
kan vara att det ekonomiska klimatet förändras så att konsumenterna blir mer köpstarka, 
demografiska förändringar som leder till ökat användande samt teknologisk utveckling som 
ger nya möjligheter för företaget. Hot på marknaden kan t ex vara aktiviteter hos 
konkurrenterna, demografiska förändringar som leder till minskat användande och framtida 
politiska förändringar.123

  
När ett företags interna styrkor och svagheter analyseras ska inte alla saker inom företaget 
listas upp utan endast välja de som är viktiga för framgång. Blir listan för lång kan det vara 
svårt att fokusera och urskilja vad som är viktigt.124 Till de interna delarna hör bland annat 

                                                 
115 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 113 
116 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 126 
117 Ibid., s. 126 
118 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 127 
119 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 120 f 
120 Brooksbank, Roger, (1999), The theory and practice of marketing planning in the smaller business, s. 80 
121 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 81 
122 Lancaster & Massingham, (1996), Strategic Marketing Planning and Evaluation, s. 57 
123 Kotler, P, (2002), Principles of Marketing, s. 83 
124 Ibid., s. 84 
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personalens kompetens och förmåga att arbeta som ett team. Ibland kan det gå dåligt för ett 
företag trots att de har fördelar vad gäller de anställdas kompetens, just pga. svagheten att inte 
kunna jobba som ett team. En stor fördel är med andra ord att ha personal som jobbar för 
varandra och kan samarbeta.125  
 
De två modellerna vi har använt oss av, Aakers Strategic Market Management Model och 
Erikssons MIO-modell, behandlar båda de delar som kan sammanfattas genom en SWOT-
analys. MIO-modellens nulägesbeskrivning och framtidsanalys kan uttryckas i SWOT-
analysens olika delar och på så sätt bli en övergripande bild av verksamheten och en hjälp i 
valet av strategi. På samma sätt kan Aakers strategiska analys sammanfattas med hjälp av 
SWOT.  
 
Då vi har använt både Aakers och Erikssons modell och båda är kompatibla med SWOT-
analysen har vi valt att använda den för att beskriva Fico Stores verksamhet som den ser ut 
idag och vad de behöver fokusera mer på i framtiden.       
 

3.7 Strategier  
Nulägesanalysen och framtidsanalysen fastställer vilka villkor företaget har som måste vägas 
in i beslutet av vilka strategier som företaget ska använda för en lång tid framöver. Att välja 
strategi innebär att välja vilken väg företaget ska gå. Eftersom en strategi innebär att ett 
företag inte har några framtida stickspår har beslutet om strategi ofta mycket långsiktiga 
konsekvenser. Att välja strategi innebär inte långsiktig planering då förändringstakten i 
samhället är för snabb för det. Under dessa förhållanden gäller det att se hur branschen 
förändras, se hot eller möjligheter och hur dessa påverkar företagets mål och om dessa bör 
förändras.126  

3.7.1 Grundstrategier 
Oftast pratas det om tre grundstrategier som bygger på antingen fokusering, differentiering 
eller kostnadsöverläge. 
 
Fokusering:  
Denna strategi undviker strategisk urvattning eller förvirring, passar företag med begränsade 
resurser samt kringgår konkurrenters styrkor som förhåller sig till deras större kapacitet och 
kompetens. På det viset kan denna strategi minska trycket från konkurrenterna.127 Det innebär 
också att företaget tydligt fokuserar och riktar in sig på en specifik del av marknaden och som 
följd av det tydligt positionerar sig. Om de väljer en sådan här strategi kan det vara svårt att 
sedan etablera sig på nya marknader. Företaget bör tänka på vad det kostar att gå in på 
marknaden med en sådan här strategi och hur lång introduktionsfasen troligen blir. Det är 
också viktigt att granska hur konkurrenterna agerar på marknaden.128  
 
 
 
 
 
 
                                                 
125 Kotler, P, Keller, K L, (2006), Marketing Management, s. 53 
126 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 132 ff 
127 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 184 ff 
128 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 134 
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Differentiering:   
Differentiering kan delas in i tre delar som representerar denna strategi. Första delen är att 
skapa ett faktiskt kundvärde, andra fokuserar på att underhålla och utveckla uppfattat 
kundvärde. Tredje och sista delen innebär att företaget ska vara svårt att kopiera för 
konkurrenterna, det ska vara unikt.129 Denna strategi fokuserar bland annat på att stärka 
varumärken, produktinnehåll, ny design, stärka återförsäljningen och kundklubbar.130  
 
Kostnadsöverlägsenhet:   
Kostnadsfördelar kan uppnås genom att producera enkla produkter utan krusiduller, genom 
storskalsekonomi, genom att lära sig av erfarenheter i produktionen.131 Denna strategi kan 
också uppnås genom att företaget har en stor marknadsandel samt genom strategiska allianser. 
Känsliga beslut i denna strategi är investeringar i ny produktionskapacitet och bör fattas 
genom analys av bland annat efterfrågeutveckling, konkurrenters investeringsbeslut och 
kommande tekniks effektivitet. Företaget bör också analysera om det finns något alternativ till 
investeringen och vad det skulle innebära.132  

3.7.2 Marknad/Kundstrategier  
Denna del av företagets strategi ska svara på vilken marknad de vill agera på och hur de vill 
att kunder och konkurrenter ska uppfatta företaget på marknaden. De strategiska frågorna blir 
därmed val av segment, utbredning och positionering. Val av marknadssegment är 
grundläggande för strategisk marknadsföring. 
 
Vid val av marknadsstrategi bör följande alternativ övervägas: val av marknads-/produkt- 
segment, produktspecialisering, marknadsspecialisering, selektiv specialisering (specialisering 
av utvalda segment) eller heltäckande.133   
 
Företaget bör också välja vilken tillväxtstrategi  
som företaget ska använda sig av. Ett bra  
sätt att analysera detta är att använda  
figur 10 som visar fyra olika tillväxtstrategier 
beroende på om företaget väljer att satsa på 
existerande eller nya marknader och 
produkter.134 Marknadspenetration innebär att 
företaget försöker ta större marknadsandel  
på nuvarande marknader med nuvarande 
produkter. Produktutveckling går ut på att 
företaget försöker öka tillväxten genom att 
satsa på nya produkter på nuvarande marknader. En ökning av tillväxten genom etablering på 
nya marknader med nuvarande produkter innebär marknadsutveckling. Tillväxtökning genom 
nya produkter och nya marknader leder till en diversifiering av företaget.135  

Ny produkt 

Existerande 
marknad Ny marknad 

Existerande 
produkt 

Produkt-
utveckling 

Diversifiering 

Marknads-
utveckling 

Marknads-
penetration 

Figur 10: Produkt-/marknadsmatrisen 
Källa: Uggla, H, (2006), Positionering, s. 45

 
Kundernas uppfattning av företaget och produkterna beror på hur de positionerar sig i 
förhållande till andra på marknaden. Företaget måste alltså välja hur och var i kundens 

                                                 
129 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 162 ff 
130 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 134 
131 Aaker, D A, (2005), Strategic Market Management, s. 177 ff 
132 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 134 
133 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 58 
134 Uggla, H, (2006), Positionering, s. 45 f 
135 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 58 f 
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medvetande företaget och produkten ska hamna i förhållande till konkurrenterna. 
Positionering leder också till kundfokusering som kan innebära efterfrågestyrning mot en 
speciell marknad, inriktning mot segment med olika tillväxthastighet, inriktning mot 
kundernas behov eller önskemål, inriktning mot vissa köparbeteenden, geografisk utbredning 
eller stark positionering av erbjudanden.136  
 
Genom att använda Figur 11 kan ett företag fastställa 
och åskådliggöra sin egen samt konkurrenternas 
position på marknaden. Finns det inmutade positioner 
som kan vara attraktiva för företaget att försöka 
ompositionera sig till och som ännu inte är inmutade av 
andra företag? De fyra kvadraterna karaktäriseras av 
lågprisvaruhus i 1, fackhandlare med få produkter, lågt 
pris men stor mängd i 2, den exklusiva fackbutiken i 3 
samt det exklusiva varuhuset i nummer 4. De två 
axlarnas positioneringsvariabler kan skilja från bransch 
till bransch. Det gäller för varje företag att finna de 
mest relevanta för dem.137

3.7.3 Relationsstrategier 
Inom relationsstrategin ska företaget bestämma hur de ska utforma produkten, varumärket och 
stabiliteten i kontakterna med kunderna. Det första strategiska alternativet är att särskilja sig 
från konkurrenterna, att differentiera sig på marknaden. En lyckad relationsstrategi kan leda 
till förändringar i balansen mellan företag på marknaden. Grunden för relationen mellan kund 
och företag är produkten och utveckling av erbjudna varor och tjänster som finns i 
sortimentet.138  
 
Graden av differentiering beror på hur speciell och innovativ produkten är på marknaden. 
Företaget kan på det viset utforma ett unikt erbjudande. En differentiering kan leda till att 
kunderna måste var beredda att betala högre priser eller att företaget måste vara beredd på att 
få en relativt orörlig efterfrågan.139

 
I en annan möjlighet som finns är relationen mellan kund och företag det centrala. En stor del 
av marknadsföring går ut på att etablera, vårda och utveckla relationer som leder till 
ömsesidiga positiva följder för kund och företag. Det handlar med andra ord om att skapa 
lojalitet mellan kund och företag. Företagets mål är att kunden ska tycka att uppoffringen för 
att söka nya alternativ på marknaden är allt för stor och veta att företaget i fråga kan 
tillfredsställa deras behov och önskningar. Lojalitet och starka relationer kan skapas genom 
bland annat kundklubbar och nätverk.140

 
Även en tredje väg finns, som innebär att företaget försöker efterlikna ett framgångsrikt 
exempel. Företaget tillför helt enkelt ett nytt alternativ till marknaden.141  
 

                                                 
136 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 136 f 
137 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 45 f 
138 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 138 f 
139 Ibid., s. 139 f 
140 Ibid., s. 141 f 
141 Ibid., s. 138 
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Relationsstrategin innefattar även val av distributionsstrategi, vilket innebär att företaget 
måste överväga olika sätt att nå ut till kunderna. Det kan till exempel ske genom butiker, 
grossitsverksamhet, agenturer, postorder eller nätverksförsäljning.142

3.7.4 Organisationsstrategier  
För att företagets strategier mot marknaden ska kunna genomföras måste de även besitta 
kapacitet och kompetens för detta. Hur företaget ska uppnå det, behandlas genom vilka 
organisationsstrategier de väljer. En stabil ekonomi i företaget byggs upp genom 
konkurrenskraft i förhållande till konkurrenterna och genom förmågan att samverka med de 
aktörer som företaget är beroende av.  Företagets förmåga att samarbeta rör både kunder, 
leverantörer, distribution och utveckling.143  
 
För att uppnå ett konkurrenskraftigt företag på dagens marknader måste det arbetas med både  
kostnadseffektivisering och kompetensutveckling. Kostnadseffektivisering kan uppnås genom 
bland annat kompetensfördelar, skalfördelar, erfarenhetsfördelar, effektivare administration 
eller genom strategiska allianser. Företaget bör också besluta i vilken utsträckning det ska 
användas egna resurser eller om det istället ska byggas nätverk för att effektivisera 
organisationen.144  
 
Viktiga strategiska beslut i organisationen är vanligtvis nyetablering, kapacitetsexpansion, 
tillbakadragande eller val av samarbetspartners. Dessa strategiska beslut handlar följaktligen 
delvis om framtida investeringar företaget planerar att göra.145

 
Företaget kan utveckla kompetensen i verksamheten på två sätt. För det första kan de utveckla 
kompetensen hos den egna personalen och för det andra kan de rekrytera extern 
kompetens.146 Dessa beslut beror på vilken kompetens företaget tror att de behöver för att 
genomföra framtida strategier.147

3.7.5 Hållbara konkurrensfördelar 
Det finns många olika strategier och oändligt många olika sätt att konkurrera på. Själva 
grunden för den strategi företaget väljer när det gäller konkurrensmedel är att de har 
tillgångarna och kompetensen som krävs. Utan denna grund är det högst troligt att eventuella 
konkurrensfördelar inte kommer att bli varaktiga.148  
 
På marknaden idag råder det en intensiv och aggressiv konkurrens. Det gör det oerhört viktigt 
för företag att försöka skaffa sig hållbara konkurrensfördelar och de bör ha en klar bild över 
hur dessa ska utvecklas och upprätthållas. En sådan fördel innebär att ens eget företag kan 
erbjuda något som uppfattas som bättre än det konkurrenterna har att komma med. Grunden i 
att vara bättre kan baseras på många olika saker. Det kan t ex vara lägre pris, bättre kvalitet 
eller bättre service efter köpet. Vissa studier visar att det finns över åttio möjliga sätt att sträva 
efter för att bli bättre än konkurrenterna. Dessa studier visar också att de flesta företag väljer 
att fokusera på att bli bäst i några få områden.149  

                                                 
142 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 58 
143 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 144 f 
144 Ibid., s. 144 f 
145 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 145 f 
146 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 59  
147 Aaker, D, (2005), Strategic Market Management, s. 120 f 
148 Aaker, D, (2001), Strategic Market Management, s. 134  
149 Lancaster & Massingham, (1996), Strategic Marketing Planning and Evaluation, s. 96 f 
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Oavsett vilken grund som används för att utveckla konkurrensfördelar och göra dessa 
hållbara, så finns det vissa viktiga förutsättning som företaget måste möta. Dessa är:150

 
• De hållbara konkurrensfördelarna måste vara grundade på ett företags styrkor och 

på marknadens tillgångar. 
• De ska även vara grundade på en uppskattning av konkurrenternas styrkor och 

svagheter. 
• Vidare ska de även vara utformade efter kundernas behov, de måste bli värdesatta 

av dem. Det tjänar ingenting till att försöka bygga hållbara konkurrensfördelar 
med grund i något som de inte anser viktigt i valet av erbjudande. 

• De måste vara rejäla nog för att utgöra en skillnad. 
• De måste vara hållbara. Trots att omgivningen och konkurrenterna ändrar sig över 

tiden bör grunderna i konkurrensfördelarna upprätthållas så länge som möjligt. 
• Slutligen måste de översättas till nyckelelementen i marknadsplanen på ett 

konsekvent sätt.    

3.7.6 Kundval 
Det första valet ett företag bör göra är att välja vilken typ av marknad de ska rikta in sig på. 
De kan välja att rikta sig mot hela marknaden, mot segment eller mot enskilda individuella 
relationer. Vid val av segment och kunder så kan företaget dela upp marknaden efter till 
exempel demografi, sociala faktorer, aktivitetsmönster och intressen, köpfrekvens och 
köpvanor samt kunskaper och attityder. Dessa faktorer kan visa vilka kunder som vill ha 
vilken produkt. Segmenteringen av marknaden som görs tidigare i marknadsdelen av 
nulägesanalysen blir nu grunden till valet som företaget ska göra. Kunskapen om segmentens 
olika beteende och behov ligger till grund för vilka insatser som bör göras mot det enskilda 
segmentet. Olika insatser för olika segment kan således behövas. För att särbehandling av ett 
segment ska kunna genomföras krävs det att segmenten är lönsamma, avgränsbara från 
varandra som marknad och att de går att nå på skilda sätt.151  

 
Segment som är lättillgängligt för företaget är ofta de befintliga kunderna. Kunderna kan 
delas in i olika steg beroende på hur de agerar på marknaden. Då det oftast är lättare att få 
befintliga kunder att fortsätta eller att öka sin konsumtion än att försöka skaffa nya är detta ett 
segment som företaget bör satsa på i första hand.152

 
Figuren 12 beskriver de steg som måste passeras för att 
skapa trogna kunder. Figuren bygger också på att 
företaget i varje steg tappar en viss procent av de 
potentiella kunderna och kan därför användas som 
hjälpmedel till att analysera varför företaget gör dessa 
tapp. Företaget kan också få kännedom om vilka 
åtgärder som krävs för att i största möjliga mån undvika 
tappen. Tappen som sker mellan stegen behöver oftast 
olika åtgärder beroende på mellan vilka steg de sker. 
Första trappsteget visar den totala marknad där alla 
potentiella köpare ingår om de skulle köpa av företaget och kan till exempel utgöras av ett 
specifikt segment. Andra trappsteget visar den andel av de potentiella köparna som känner till 

5. Trogna kunder 

   4. Köpare 

     3. Positiva 

      2. Medvetna 

Figur 12: Marknadstrappan, Källa: Andberg, L.,
Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 49

      1. Totalmarknad 

                                                 
150 Lancaster & Massingham, (1996), Strategic Marketing Planning and Evaluation, s. 97 ff 
151 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 153 f 
152 Ibid., s. 155 
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företaget på marknaden. Steg tre visar andel positiva potentiella kunder som känner till och 
har en positiv inställning till företaget. Steg 4 är andelen av de potentiella köparna som köper 
av företaget och således blir kunder. Andelen trogna köpare, som visas i steg 5, är kunder som 
återkommer och blir företaget trogna.153 Ytterligare ett trappsteg kan läggas till mellan steg 4 
och 5. Detta steg finns med i modellen ”Kundkarriären” och syftar på steget mellan att första 
gången köpa och att bli en trogen kund. Kunderna i detta steg köper av företaget igen men är 
ännu inte trogna kunder.154

3.7.7 Stärka relationerna 
Kundrelationen har två viktiga faser vilka är själva skapandet av relationen och utvecklingen 
av relationen. Vad är det som gör att en kundrelation uppstår? Vad är det första som väcker 
intresse? Varje del som gör att intresse väcks innehåller för det mesta information. Denna 
information måste verka intressant och den som står bakom informationen måste verka 
trovärdig. Ett utbyte av information och känsla är viktigt när relationen skapas. För att 
företaget ska lyckas skapa en relation måste de ta en positiv plats i kundens medvetande.155

Den största potentialen i relationen finns i utvecklingsfasen. Styrkan i relationen påverkar 
dess varaktighet. Ju mer av kundens medvetande, känslor och resurser företaget kan erövra ju 
starkare är relationen. Även kundtillfredsställelsen är en stor del i relationens styrka. För att 
utveckla relationen till kunden bör företaget kontinuerligt arbeta med att upprätthålla sin 
position i kundens medvetande och med att bibehålla kundens känslor för företaget.156

 
Vilka åtgärder som ska genomföras kan delas upp i två delar: hur företaget anpassar sig till 
marknaden och hur företaget ska arbeta med kommunikation och påverkan på marknaden. 
Den första delen behandlar till exempel vilket sortiment, pris, service, kompetens, vilka 
öppettider eller vilka individuella lösningar som företaget ska erbjuda marknaden. Andra 
delen fokuserar på hur företaget kan påverka och kommunicera med marknaden vilket kan ske 
genom bland annat personlig försäljning, reklam, information/sponsring, mässor, webbsida 
eller varumärkesdesign. Specifika delar av marknaden behöver olika behandling och således 
kan dessa olika insatser se helt olika ut för olika segment.157

 
De kortsiktiga målen är att hitta och välja speciella insatser som får uppmärksamhet, 
genomföra insatser som skapar, utvecklar och vårdar relationen till kunden samt att hitta 
effektiva lösningar så att dessa insatser samverkar med varandra. Målet för företaget bör vara 
att alltid se till att kund är nöjd eftersom en nöjd kund ofta köper igen, rekommenderar 
företaget för andra, provar mer av sortimentet, tål mer när något oväntat inträffar och medför 
lägre kostnader vad gäller att nå ut med ny information.158  
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
153 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 49 
154 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 155 
155 Storbacka, K, Lehtinen, J R, (2000), CRM, s. 98 ff 
156 Storbacka, K, Lehtinen, J R, (2000), CRM, s. 111 ff 
157 Andberg, L., Eliasson, B., (2002), Marknadsplanen, s. 49 
158 Eriksson L-T, (1999), Marknadsorientera ditt företag, s. 156 ff 
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4. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel behandla det empiriska material som samlats in genom en intervju 
och en enkätundersökning. Även viktig sekundär data som vi anser kan vara av central 
betydelse för Fico tas upp och behandlas i vissa delar. För att underlätta förståelsen av det 
empiriska materialet följs den teoretiska referensram som ges av teorikapitlet. Analyser 
kommer att göras löpande då vi anser att detta ger ett bättre upplägg än att samla alla 
analyser i ett separat kapitel. 
 

4.1 Nulägesanalys – Fico Store 
Nulägesanalysen kan ses som ett fotografi av företagets aktuella situation. Det empiriska 
materialet som behandlas i denna del är dels hämtad ifrån den intervju som genomfördes med 
Åsa Sundell och Johan Henriksson, ägare av Fico Store, samt från enkätundersökningen som 
inriktades mot Ficos befintliga kunder.  

4.1.1 Affärsidé 
Ficos aktuella affärsidé går ut på att vara en unik modebutik med en modeinriktning som 
ingen annan på den lokala marknaden har. Affärsidén bör, som vi tidigare nämnt, svara på 
frågorna vad, hur och till vem. På frågan ”vad” svarar Ficos affärsidé att Fico är en butik som 
erbjuder ett helhetskoncept som ligger på en nivå över jeansmode och att de alltid erbjuder det 
senaste modet. Fico bedriver en verksamhet i en mindre skala och koncentrerar sig på ett fåtal 
kända märken men också på ett större antal mer okända märken. Fico vill fylla en ouppfylld 
position som de känner finns på modemarknaden i Gävle 
 
Ficos tillvägagångssätt är att via en butik i centrala Gävle vara tillgängliga för sina kunder. De 
vill erbjuda hög och personlig service och skapa nära relationer med kunderna. Ficos 
grundtanke är att främst rikta sig till män och kvinnor i trettioårsåldern som är eller vill vara 
modemedvetna och känna sig unika i de kläder som Fico erbjuder i sitt sortiment. 
 
De olika stegen i affärsidén kommer indirekt att analyseras i de avsnitt som följer i nedan i 
nulägesanalysen.  
 
Sammanfattning 

• Vem? – Modeintresserade män och kvinnor i 30-årsåldern 
• Hur? – Genom hög personlig service 
• Vad? – Ett unikt sortiment med det senaste inom mode 

4.1.2 Kunder 
Enligt Ficos affärsidé är deras huvudmålgrupp kvinnor mellan trettio och fyrtio år och män 
mellan tjugofem och trettiofem år. Enligt vår undersökning visar det sig dock att de aktuella 
största kundgrupperna är kvinnor mellan tjugofem och femtiofem år och män mellan sjutton 
och trettiofem år. Utöver dem har Fico kunder i de flesta åldrar, allt från 14 till 70.  
  
Med affärsidén i åtanke gör Fico en form av psykologisk segmentering av marknaden. Genom 
att rikta sig mot personer som är eller vill vara modemedvetna så riktar de sig mot kundernas 
livsstil och personlighet. Eftersom Fico har ett unikt och relativt smalt sortiment som faller 
vissa personer i smaken sker således en segmentering av marknaden. Även en mindre 
demografisk segmentering sker då Ficos huvudgrupp är personer i en viss ålder. Som vi 
nämnt ovan är dock åldersspridningen i Ficos aktuella kundstock bredare än detta segment.  
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Enligt enkäten är snittåldern på dem som konsumerar mode från Fico i åldrarna 24-25 år och 
består i princip av lika stor andel män som kvinnor. De spenderar i snitt ca 2000 kronor i 
månaden på mode. Analyserar vi vad de tycker är viktigast vid konsumtion av kläder kan vi 
se att nästan 85 procent svarar föga förvånande utseende och design. Som näst viktigaste 
faktor är det väldigt jämnt mellan pris och kvalitet men det är nästan uteslutande dessa två det 
handlar om. Hur stor betydelse själva märket har råder det delade meningar om. Några få ser 
detta som så viktigt att de svarar detta som första eller andra faktor medan de flesta anser att 
märket är av mindre betydelse och placerar det som nummer tre, fyra eller som sista faktor. 
Bland dessa tre viktighetsgrader är det däremot väldigt jämnt svarat. Personalens service 
verkar enligt kunderna inte vara av så stor vikt vid ett köp, de allra flesta anger det som den 
näst minst eller minst viktiga faktorn med majoritet i den minst viktiga.  
 
Genom att analysera den information vi fått genom vår undersökning har vi kunnat identifiera 
den typiska stamkunden hos Fico. Med stamkund menar vi de som konsumerar mode från 
butiken en gång i månaden eller mer. Av dem som klassas som stamkunder är knappt 60 
procent män och drygt 40 är kvinnor. De spenderar varje månad ca 3000 kronor på mode och 
de besöker Fico minst två gånger i månaden. De befinner sig i 25-årsåldern och ca 80 procent 
har varit kunder hos Fico under 1,5 års tid eller längre. När de inte gör sina inköp hos Fico gör 
de det hos konkurrenterna Brixx och BLÅ Denim Store. För stamkunderna är service väldigt 
viktigt. I enkäten angav 35 procent av dem att service är den näst viktigaste eller viktigaste 
faktorn efter utseende/design vid konsumtion av kläder. Motsvarande siffra hos 
sällankunderna var endast 4 procent. Sällankunderna består av resterande delen av Ficos 
befintliga kundstock som konsumerar mode av Fico 2-4 gånger per år eller mer sällan. Till 
denna kundgrupp hör även de som är förstagångskunder.    
 
Tittar vi på toppskiktet av Ficos kunder, de 15 procent som varje månad spenderar störst 
summa pengar på mode, kan vi se att nästan 80 procent av dessa kan enligt våra preferenser 
klassas som stamkunder. Studerar vi denna viktiga grupp av kunder närmare skiljer de sig en 
hel del från de så kallade sällankunderna men även från de andra stamkunderna. Eftersom de 
spenderar mest pengar på mode har månadssnittet för modekonsumtion höjts till ca 4900 
kronor. Flertalet (67 procent) av dem består av män och medelåldern har stigit till 29 år. Det 
som skiljer denna grupp mest från de övriga är synen på service. Som vi tidigare nämnt är 
stamkunderna mer måna om service än de vanliga men tittar vi på den här gruppen är de 
ytterligare mer måna om bra service. Hälften av alla svarade att service är den näst viktigaste 
eller viktigaste faktorn.  
 
Jämför vi Ficos stamkunder med sällankunderna kan vi se att de skiljer sig på en del punkter. 
Åldersmässigt ligger de jämnt men när det gäller hur mycket som spenderas på mode varje 
månad ser vi att stamkunderna konsumerar för en betydligt större summa. Sällankunderna 
spenderar cirka 1500 kr/mån på mode. De populäraste inköpsställena bland sällankunderna är 
H&M och MQ. Den kanske mest överraskande skillnaden är vikten av personalens service. 
Fico själva sade under intervjun att expeditens roll gentemot kunderna var av så stor vikt att 
köpet till 70 procent bestod av detta. Enligt vår redovisning ovan var de flesta kunderna av en 
annan uppfattning, även om stamkunderna och toppskiktet bland kunderna dock ansåg att 
detta var väldigt viktigt.  
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Sammanfattning 
• Gör idag psykologisk och demografisk segmentering – livsstil, personlighet och ålder 
• Bredare kundgrupp än vad affärsidén säger 
• Utseende/design utan tvekan den viktigaste faktorn vid modekonsumtion 
• Stamkund: Konsumerar mode för ca 3000 kr i månaden och av Fico mer än en gång i 

  månaden, har varit kund i minst 1,5 år, service är viktigt 
• Toppskikt: Konsumerar mode för ca 4900 kr och av Fico mer än en gång i månaden,  

  majoriteten är män och service ses som en av de viktigaste faktorerna vid 
  modekonsumtion 

• Sällankund: Konsumerar mode för ca 1500 kr i månaden och av Fico 2-4 gånger per  
  år eller mer sällan, hit hör även förstagångskunderna. Service är minst  
  viktigt vid modekonsumtion 

4.1.3 Konkurrenter 
Eftersom Fico Store agerar på den lokala marknaden i Gävle har vi valt att i första hand 
fokusera på konkurrenter, som agerar på denna geografiskt begränsade marknad. Under 
intervjun med Fico framkom det att deras intensivaste och största konkurrenter är de lokala 
och fristående butikerna Blå Denim Store, Brixx och Sivi Shop. Framför allt så ligger dessa 
butiker närmast som ett alternativ till Fico och blir på det viset de tydligaste konkurrenterna. 
Men Fico bör också se till de större kedjorna som har etablerat sig i Gävle. Av dessa kedjor så 
ses MQ och Hennes & Mauritz (H&M) som konkurrenter de måste se upp för. Dock ligger de 
inte lika nära Ficos koncept som de lokala butikerna som nämnts tidigare gör.  
 
Vi kommer nedan att närmare analysera dessa konkurrenter. Vilka konkurrenter som 
analyseras baseras till största delen på enkätundersökningen men även på intervjun eftersom 
de alternativ som respondenterna hade att välja på i enkäten först diskuterades med Fico.   
 

  Diagram 1: Konkurrenter, Källa: Enkätundersökning 

Val av konkurrenter för sällankunder 

3% 
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  12% 

34% 

3% 
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Val av konkurrenter för stamkunder
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26%

 
I enkätundersökningen framkom det, som diagram 1 illustrerar, att majoriteten av Ficos 
kunder väljer Blå Denim Store, Brixx och H&M om de inte väljer Fico. För att på ett bra sätt 
analysera dessa konkurrenter kommer vi att titta på dels hur fristående butiker och dels på hur 
större kedjor agerar på marknaden och konkurrerar om kunderna med Fico. Vid sidan av de 
tre stora ser vi att alternativet annan har fått en stor del. Det beror på att många kunder angav 
en rad olika butiker under detta alternativ. Inget svarsalternativ upprepades i den mängd att vi 
ansåg att de behövde redovisas som ett eget alternativ.  
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De största och intensivaste konkurrenterna och de som ligger närmast Ficos sortiment är 
Brixx och delvis Blå Denim Store. Ett ytterligare argument för att dessa butiker är de 
närmaste konkurrenterna är att Ficos stamkunder oftast väljer dessa butiker om de inte 
konsumerar av Fico. Dessa butiker är precis som Fico fristående och bestämmer själva över 
vilket sortiment som ska finnas i butiken. Brixx har ett sortiment som ligger lite mer åt 
konfektion än vad Ficos gör och har till största delen mer kända märken som Tiger, Lacoste 
och Lyle & Scott men också billigare märken i sortimentet som till exempel Selected159. I 
detta sortiment finns både dyrare och billigare mode som ligger nära Ficos sortiment. Brixx 
har funnits i femton år och torde vara välbekant på marknaden160.  
 
Blå Denim Store har som namnet antyder ett sortiment som mestadels fokuserar på jeans där 
märken som Nudie, Acne och Tiger erbjuds. Skillnaden mellan Fico och Blå är att Fico 
erbjuder ett mer ”uppklätt” mode. 12 procent av de kunder som sällan väljer Fico som 
inköpsställe väljer istället denna butik. Kunskapen är stor hos Fico om hur denna butik agerar 
på marknaden då Johan Henriksson, delägare av Fico, tidigare var anställd där som butikschef 
i sex år. Gemensamt för Fico, Blå Denim Store och Brixx är att de erbjuder kunderna det 
senaste inom mode men med en inriktning som till vissa delar inte avspeglar varandra. 
Styrkorna för dessa butiker är att de har möjligheten att känna av marknaden utforma sitt 
sortiment därefter och att de kan skapa en närmre kontakt med kunderna. Svagheten är den 
ekonomiska underlägsenheten mot de stora kedjorna.  
 
Enkätundersökningen visar att största delen av de kunder som handlar ett fåtal gånger om året 
eller mer sällan oftast väljer H&M och MQ istället för Fico. Den största skillnaden mellan 
kedjorna och de fristående butikerna är den ekonomiska kapaciteten som är betydligt större 
för kedjorna, ett exempel på det är H&M som har en total omsättning i världen på 80 
miljarder kronor161. Fico själva menar att de stora kedjorna också har en större trygghet i 
verksamheten på grund av deras ekonomiska kapacitet jämfört med en enskild butik. Ett 
konkurrensmedel som dessa kedjor använder sig av är de kundklubbar, till exempel H&M 
Club, som finns tillgängliga för kunderna, där förmåner och erbjudanden ges till 
medlemmarna162. Vad gäller kedjornas sortiment är de väldigt breda och riktar sig således till 
en bred målgrupp som bland annat även inrymmer den målgrupp som Fico riktar sig emot.   
 
Sammanfattning 

• Blå Denim Store och Brixx – största konkurrenter enligt enkätundersökningen vad 
gäller stamkunderna 

• H&M kan enligt enkäten ses som den största konkurrenten i fråga om Ficos 
sällankunder 

• Blå och Brixx – samma koncept som Fico men inte fullt samma typ av sortiment, 
väletablerade på marknaden 

• Butikskedjor – bredare sortiment, oftast billigare och starkare ekonomiskt 
 
 
 

                                                 
159 brixx.nu, Historia 
160 brixx.nu, Varumärken 
161 hm.com, Kort om H&M 
162 hm.com, H&M Club 
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4.1.4 Produkt 
Med hänseende till figur 6 som tas upp i teoriavsnittet ”produkt” i kundrelationsavsnittet kan 
Ficos produkt/tjänst delas upp i de tre nivåer som figuren visar. Den första nivån är kärnnyttan 
som är den nytta som Fico erbjuder marknadens kunder. Genom en analys av intervjun med 
Fico kom vi fram till att kärnnyttan är att kunden uppfyller sina behov av att i klädväg känna 
sig snygg, trendig och unik. Kärnnyttan är alltså det som Fico egentligen erbjuder sina kunder 
och i detta sammanhang kan vi också identifiera hur denna i olika avseenden uppfattas av 
kunderna.  
 

  Diagram 2: Kundupplevelser, Källa: Enkätundersökning 

0 1 2 3 4 5

1 

Speciell i Ficos 
kläder 

Köp pga kvalitet 

Fico uppfyller 
modebehov 

Stämmer väldigt dåligt Stämmer dåligt Varken eller Stämmer bra Stämmer väldigt bra

 
Enkäten visar genom diagram 2 att majoriteten känner sig unika i Ficos kläder vilket bekräftar 
att kundens behov uppfylls av kärnnyttan som Fico erbjuder. Ett ytterligare argument för att 
påvisa detta är att Fico till största delen uppfyller kundernas modebehov som också illustreras 
i diagram 2.  
 
Inom den andra nivån som fokuserar på den faktiska produkten anser vi att vi kan placera det 
sortiment som Fico förfogar över. Ur ett positioneringsperspektiv är det viktigt vad 
sortimentet signalerar i termer som varumärke, kvalitet, design och pris. I dagsläget så 
innefattas sortimentet av:  
 

• Annhagen • Dr Denim • Nude 
• April 77 • Fifth avenue shoe repair • Pour Femme 
• Back • Filippa K • Pour Homme 
• Blank • Jenny Hellström • Schmoove 
• Caia of Sweden • Julian Red • Sessun 
• Carin Rodebjer • Minimum • Stylein 
• Carin Wester • Nakkna • Whyred 

 
Ficos mål med detta val av sortiment är att vara unika på marknaden i Gävle. De vill erbjuda 
marknaden något som ingen annan erbjuder. Utgångspunkten är att sortimentet ska signalera 
unikhet, hög kvalitet och trygghet. För att upprätthålla den unikhet som Fico vill nå med sitt 
sortiment tar de aldrig hem ytterligare omgångar av ett varumärkes produktlinje när denna har 
tagit slut. Fico tar då istället hem nya varianter och modeller av varumärket. Sortimentet 
innehåller inte några basplagg som till exempel underkläder och strumpor. 
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Undersökningen visar att utseendet/designen 
på Ficos sortiment är den utan tvekan största 
anledningen till varför kunderna väljer Fico 
som konsumtionsställe för mode. Visserligen 
kan det verka självklart att kunderna uppskattar 
utseendet/designen, annars skulle de antagligen 
inte välja Fico. Vi tolkar detta svar som att 
kunderna väljer Fico framför konkurrenterna 
på grund av utseendet/designen på sortimentet.  

Diagram 3: Huvudanledning till val av Fico, Källa: Enkätunders

4%
2%

11%

9% 2%

72% 

Utseende/Design
Kvalitet 
Pris 
Märken 
Expediering
Annat 

 
Som vi nämnde tidigare och som kan ses i diagr
vilket i sig visar att sortimentet har de egenskaper som Fico eftersträvar. Vi ställde också 
respondenterna emot påståendet att kunden gör sina inköp hos Fico p.g.a. kvaliteten på 
produkterna. Som diagram 3 visar så upplever kunderna i genomsnitt att detta stämmer 
någorlunda bra. Detta kan tolkas som att kvaliteten inte är den avgörande faktorn i valet av 
Ficos som inköpsställe utan att valet kan bero på andra faktorer. Detta påstående styrks i den 
ovan genomförda kundanalysen där påverkande faktorer vid modekonsumtion diskuteras.  
 

am 3 så uppfyller Fico kundens modebehov 

icos ledord i butiken är hög service gentemot kunden. Fico vill att kunden ska känna sig 

ariationen av varumärkena i sortimentet gör att Fico kan erbjuda produkter i olika prisnivåer 

ammanfattning  
är att kunden uppfyller sina behov av att i klädväg känna sig snygg, 

• hög 

• sevärt från konkurrenterna  

4.1.5 Pris 
ag en blandad prisnivå med både låga och höga priser. Detta beror på att de både 

icos priser baseras naturligtvis på produktens inköpspris och med hänsyn till det så värderas 

F
trygg i expeditens händer. Personalen måste ha hög kompetens inom mode eftersom Fico 
riktar sig till dem som är och till dem som vill bli modemedvetna. Fico pratar om att sjuttio 
procent av ett köp är service av expediten. Servicen som är en del av den produkt som Fico 
erbjuder marknaden och hur kunderna upplever detta diskuteras i avsnittet om hur personalen 
påverkar kundrelationen. 
 
V
som matchar olika kunders behov och önskan. En diskussion om det följer i kapitlet om pris. 
 
S

• Kärnnyttan 
trendig och unik. Av enkäten att döma uppfylls denna kärnnytta av Ficos koncept. 
Sortimentet innehåller i dag 21 olika varumärken, uppfattas av kunderna att hålla 
kvalitet och tycks uppfylla deras modebehov. 
Sortimentet skiljer sig enligt respondenterna av

Fico har id
har kända varumärken som bringar ett högre pris och mindre kända varumärken som bringar 
ett lägre pris. Det innebär att Fico kan nå en större målgrupp eftersom den varierande 
prisnivån har potential att matcha fler kunders köpstyrka.  
 
F
produkten utifrån kundernas perspektiv. De fokuserar således på vad kunden tycker att 
produkten är värd och vad denne kan tänkas vilja betala.  
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Diagram 4: Bra prisnivå?, Källa: Enkätundersökning 

0 1 2 3 4 5

1Bra prisnivå 

Stämmer väldigt dåligt Stämmer dåligt Varken eller Stämmer bra Stämmer väldigt bra

 
Enkäten visar enligt diagram 4 att Ficos kunder upplever prisnivån som någorlunda normal 
jämfört med övriga marknaden. Kunderna tycker att priset inte drar åt något håll jämfört med 
konkurrenterna. Det torde bero på att, som vi tidigare nämnt, den breda prisnivå som finns i 
sortimentet. Kundernas uppfattning om Ficos prisnivå kan bero på vilken konkurrent som de 
oftast gör sina inköp ifrån. Undersökningen visar att de sällankunder som har valt H&M som 
alternativ till Fico upplever att Fico har en hög prisnivå och skulle öka sin konsumtion om de 
hade lägre priser. Vi tror även att kundens inkomst och ekonomiska ställning har en inverkan 
på den upplevda prisnivån. 
 
Vad gäller prisstrategier så använder Fico delvis psykologisk prissättning där de ligger strax 
under heltal som till exempel 499 kr. Vilka produkter som detta används på beror på hur det 
enskilda varumärket vill att produkterna ska uppfattas. Stora delar av denna prisstrategi beror 
därför på krav från de enskilda varumärkena.  
 
Fico använder sig idag inte av förmånsbaserad prissättning i någon officiell mening. 
Stamkunder kan dock få en viss procents rabatt eftersom de är lojala och oftast gör sina inköp 
hos Fico. Stamkunderna kan också få erbjudanden om att komma till butiken när nya kläder 
har inkommit och få möjligheten att köpa dessa före övriga kunder.  
 
Sammanfattning 

• Både högre och lägre priser 
• Ficos prisnivå uppfattas som någorlunda bra av respondenterna 
• Psykologisk prisjustering beror på det enskilda varumärkets önskan 
• Ingen officiell förmånsbaserad prissättning används idag 

4.1.6 Plats 
Ficos butik är idag belägen vid Drottninggatan (gågatan) i centrala Gävle. Idag är det oftast 
två stycken, ägarna själva, som jobbar i butiken. För Fico är service till kunden i fokus och de 
försöker att alltid vara beredd att hjälpa kunderna före och efter köpet. Tillgängligheten för 
kunderna till butiken är alla vardagar mellan kl 11-18 och lördagar kl. 11-16.  
 
Inredningen är avskalad, hård och kall vilket skiljer sig från många butiker och antalet varor 
som finns framme i butiken är begränsat till antalet. Tanken med butikens inredning är att den 
ska förstärka intrycket av den exklusivitet och unikhet som Fico vill stå för och som de vill att 
kunderna ska känna. Till viss del kan vi genom enkätundersökningen påvisa att butiken 
avspeglar något unikt då kunderna i genomsnitt upplever Fico som något unikt på marknaden. 
Det finns många faktorer som spelar in i denna upplevelse men hur själva butiken och dess 
inredning upplevs kan ha en del i det. 
 
I dagsläget har Fico också en hemsida där kunderna kan se vilka märken som finns, vilka 
aktiviteter som kommer och kontaktinformation om Fico. De kommer också inom en snar 
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framtid att öppna en webbshop. Vad webbshopen innebär i olika hänseenden för Fico kommer 
att diskuteras i framtidsanalysen.  
 
Sammanfattning 

• Tillgängliga genom en butik i centrala Gävle 
• Inredningen ska signalera exklusivitet och förstärka Ficos unikhet 
• Webbshop under konstruktion 

4.1.7 Påverkan 
Fico arbetar aktivt med att få ut sitt budskap till köparna på en rad olika sätt. När det gäller 
reklam använder de sig av annonser på Gävles bussar. De har tidigare även haft annonser i 
dagspressen men det gav inte tillräckligt mycket, det kostade med andra ord betydligt mer än 
det smakade. Annonseringen på bussarna har de valt att genomföra vid strategiskt valda 
tillfällen. 
 
Fico arbetar hela tiden med att ha en bra relation till pressen och säger aldrig nej till något och 
ställer alltid upp. Detta, tillsammans med att Fico ligger steget före modemässigt, har lett till 
att när det är modereportage i tidningarna är det ofta Fico som står för kläderna vilket i sin tur 
ger gratis publicitet. En tidning som de ofta försöker synas i är Nöjesmix som är en 
gratistidning som finns tillgänglig i Gävleregionen. För att ytterligare synas och visa upp sina 
kollektioner samt för att utveckla relationen till kunderna anordnar Fico med jämna 
mellanrum modeshower som är gratis samt fester i samband med dessa shower. För att 
informera om dessa events använder de sig av ett SMS-system som går ut på att de som 
skrivit upp sig på en lista i butiken får ett meddelande när dessa äger rum samt att de även får 
information om speciella erbjudanden. 
  
Genom ett trevligt bemötande ökar Fico även sina chanser att folk pratar gott om butiken med 
vänner och bekanta som i sin tur leder till ökad kännedom om butiken och med största 
sannolikhet till fler kunder.   
 
Enkätundersökningen visar att de 
flesta av kunderna har hört talas om 
Fico via vänner och familj vilket 
påvisar vikten av att första 
upplevelsen av butiken är väldigt 
viktigt då ett omdöme snabbt sprider 
sig bland människor. 31 procent fick 
kännedom om butiken genom att 
passera den på gatan. Tidnings-
reportage och reklam ledde till kän
utsträckning. Dock ska vikten av att synas genom dessa påverkansalternativ inte underskattas 
då det kan ge ytterligare effekt till potentiella kundbesök.  
 

50%

7%
12%

31%
Hört genom vänner/familj
Tidningsreportage 
Reklam 
Passerade butiken 

Diagram 5: Hur fick kunden kännedom om Fico?, Källa: Enkätundersökning

nedom om butiken i stort sett samma begränsade 

ammanfattning 
 inte i någon större utsträckning, ibland reklam på Gävles bussar 

nder om events och erbjudanden 

 Fico genom vänner och familj. 

S
• Annonserar
• Arbetar mycket med public relations 
• SMS-tjänst används för att upplysa ku
• Annordnar med jämna mellanrum modeshower  
• Majoriteten av respondenterna fick kännedom om
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4.1
Hur påverkar personalen relationen med kunden? Den personliga kontakten med kunden är 

sar mycket på och ser som sitt största konkurrensmedel vid sidan av sitt 

t de på kundens önskemål försöker ta hem en produkt av de 
arumärken som erbjuds men som de inte har i sitt ordinarie sortiment. Produkten finns då 

 

På frågan om servicen är en anledning till att kunden
kunderna i genomsnitt att detta stämmer mer än bra vilket illustreras ovan i diagram 6. De

• Fico menar att expeditens roll är 70 procent av ett köp 
apa personliga relationer med sina kunder  

 
ra att de gör sina inköp av Fico 

4.1.9 O
En nulägesanalys kan med fördel delas in i två delar efter två nyckelfaktorer för företaget som 

itet. 

om vi tidigare nämnt är en kunnig och serviceinriktad personal en av företagets viktigaste 
eciellt för små företag som Fico. Inom företaget finns det gedigen erfarenhet och 

.8 Personalen 

något som Fico sat
unika sortiment. De uppskattar att expeditens roll är så pass viktig att den står för sjuttio 
procent av ett köp och att kläderna endast står för resterande trettio. Filosofin är att alltid få 
kontakt, vara trevlig och hjälpsam mot alla kunder vilket ökar chansen till att kunderna 
återkommer och slutligen blir stamkunder. De vill bygga nära och personliga relationer till 
kunderna och på det viset skilja sig från de stora kedjorna som är mer anonyma. Det kan göras 
eftersom kundantalet är mindre jämfört med de större kedjorna och genom det har de tid att 
ägna sig åt den enskilde kunden. 
 
En viktig del i Ficos service är at
v
oftast tillhanda inom två dagar. De syr också om produkter om kunden önskar det. Detta är 
exempel på att alltid vara alert och beredd att uppfylla kundens behov när det önskas.  
 

 
Diagram 6: Köp pga service, Källa: Enkätundersökning

0 1 2 3 4 5

1Köp pga service 

Stämmer väldigt dåligt Stämmer dåligt Varken eller Stämmer bra Stämmer väldigt bra

 
 gör sina inköp hos Fico upplevde 

t 
kan tolkas som att personalen bemöter kunderna på ett trevligt serviceinriktat sätt. 
 
Sammanfattning 

• Fico vill sk
• Servicen är det viktigaste konkurrensmedlet enligt Fico
• Kunderna tycker i genomsnitt att det stämmer mer än b

med anledning av servicen. 

rganisationen 

är kompetens och kapac
 
Kompetens 
S
tillgångar, sp
stor kunskap om branschen och inom mode. Åsa Sundell har bakom sig en designutbildning 
från Italien som hon har stor nytta av i sitt dagliga arbete som personlig rådgivare. Johan 
Henriksson har lång erfarenhet inom mode då han tidigare under sex års tid arbetat som 
butikschef för BLÅ Denim Store, som förövrigt också det är en modebutik i Gävle men som 
riktar in sig på först och främst jeans. I företaget finns således en gedigen kunskap inom  
mode och Fico kan därför i dagsläget leva upp till att vara är en butik som står för 
modemedvetenhet. Hur de arbetar med service och relationen mellan säljare och köpare och 
hur kunden upplever detta analyserades tidigare i kundrelationsdelen. 
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Diagram 7: Är Fico unikt?, Källa: Enkätundersökning 

 

0 1 2 3 4 5

1Fico är unikt 

Stämmer väldigt dåligt Stämmer dåligt Varken eller Stämmer bra Stämmer väldigt bra

Vi bör också titta på vad företaget har presterat med hän
r. Som diagrammet ovan visar så upplever Ficos kunder att butiken och företaget är unikt på 

ico har idag en omsättning på cirka fyra miljoner (en mindre del kommer från agenturen) 
nebär att de har fördubblat den jämfört med företagets första år på marknaden. 

det svårt att säga exakt var Fico ligger 
entemot sina konkurrenter eftersom sortimentet spänner över en bred prisnivå. Dock håller 

vesteringen som har gjorts är en webbshop som kommer att öppnas våren 
008. Hur den kommer att se ut och fungera är idag något oklart. Vad detta innebär 

• Kompetens och erfarenhet finns i företaget 
snittliga kunden anser att det stämmer mer än bra att Fico står för något 

• hop som öppnar våren 2008 

syn till den unikhet som de vill stå 
fö
marknaden. Mer ingående visar diagram 7 att kunderna i genomsnitt tycker att påståendet att 
”Fico är unikt” stämmer mer än bra. Detta visar en tendens till att Fico har lyckats förmedla 
sitt koncept till sina kunder.  
 
Kapacitet 
F
och det in
Störst faktorn till att omsättningen har ökat är den uppbyggnads fas som varade under den 
första tiden då företaget äntrade marknaden. De inledde med ett mindre sortiment och lager 
för att vara på den säkra sidan eftersom läget är osäkert vid en nyöppning. Sortimentet och 
kundstocken har sedan dess ökat och i takt med det också omsättningen. Med hänsyn taget till 
dagens kundantal behöver Fico bara en extra timanställd som arbetar vid vissa tillfällen. De 
klarar sig alltså i dagsläget på två personer i butiken. 
 
Vad gäller de relativa kostnaderna för företaget är 
g
alla produkter i sortimentet en hög kvalitet, men även där är det svårt att precisera exakt var 
Fico befinner sig. De relativa kostnaderna varierar också beroende på vilken konkurrent vi 
tittar på. Generellt så är Ficos produkter på samma nivå som konkurrenternas gällande pris 
och kvalitet men designen och varumärkena skiljer dem åt och därför är det således svårt att 
göra denna analys. 
 
Den senaste stora in
2
ekonomiskt och för företagets prestation kommer att diskuteras i den interna delen i 
framtidsanalysen.   
 
Sammanfattning 

• Den genom
unikt på marknaden 

• Två personer arbetar oftast i butiken, omsättning på cirka fyra miljoner 
Investerat i en webbs
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4.1.10 Sammanfattning av nulägesanalys 
• Segmentering: livsstil, personlighet och ålder 
• Utseende/design viktigaste faktorn vid modekonsumtion 
• Kärnnyttan är att kunden uppfyller sina behov av att i klädväg känna sig snygg, 

trendig och unik. Tycks enligt enkäten uppfylla kundernas behov. 
• Tillgänglighet via butik i Centrala Gävle och till våren via en webbshop 
• PR och events används för att nå ut med sitt budskap, dock fick majoriteten kännedom 

om Fico via familj och vänner eller genom att passera butiken. 
• Expeditens roll är oerhört viktig 
• Fico stora fördel är deras service och utseende/design på sortimentet enligt 

enkätundersökningen 
• Kompetens och erfarenhet finns i företaget 
 

4.2 Framtidsanalys – Fico Store 
I framtidsanalysen berörs delar av nulägesanalysen och det utreds hur dessa kan komma att 
förändras i framtiden. Framtidsanalysen ska sammanfatta externa hot och möjligheter och 
interna styrkor och svagheter.  

4.2.1 Branschanalys 
Som vi tidigare nämnt i inledningen befinner sig modebranschen just nu i en stark medvind 
med en konsumtionsökning på 8 procent från föregående år till den nya rekordnivån på 73 
miljarder kronor. Denna ökning beror enligt branschtidningen Habit naturligtvis på det ökade 
intresset för mode men också på att det är högkonjunktur då modemarknaden är konjunktur-
beroende. Tittar vi på branschen ur ett längre perspektiv kan vi se att på de senaste tio åren har 
det skett en ökning på nästan 60 procent, eller 27 miljarder.163  
 
Att försäljningen av mode ökar vid högkonjunktur är inget Ficos ägare anser stämmer till 
fullo vad gäller Fico. Under vår intervju med dem sade de att de säljer mer när det är 
lågkonjunktur än tvärt om. De kan förvisso låta konstigt men de menar att när folk är mer 
köpstarka och har mer pengar lägger de dessa på dyrare kapitalvaror. När de sedan har mindre 
kapital att spendera gör de det på mode som inte kostar lika mycket. De medger dock att de 
under en högkonjunktur kan sälja mer av de lite dyrare plaggen.  
 
Modebranschen spås ha en fortsatt tillväxt även i framtiden. Just nu finns det ingenting som 
tyder på att det inte skulle vara så. En starkt bidragande orsak till detta är den lavinartade 
ökningen av intresse för mode, framförallt hos män, som tros fortsätta även framöver. 
Nuförtiden talas och bloggas det om mode och tidningar som King och Café har fått männen 
att bli allt mer intresserade.164  
 
Med det ökade intresset följer även nya trender. Just nu är det populärt med 60-70-talsmode 
igen och många kör sin egen grej för att sticka ut från mängden. Hos killar är det för tillfället 
även trendigt med s.k. oversize på kläder. Då det är högst sannolikt att trender kommer och 
går även i framtiden är det av största vikt att vara uppmärksam på detta. Det är viktigt att inte 
köpa in för stora kvantiteter då det ökar risken för att stå där med lagret fullt av kläder när nya 
trender kommer. För att minimera risken för detta och för att hela tiden ha det senaste inom 
mode i sortimentet beställer Fico endast ett begränsat antal av varje plagg. När de är slutsålda 
                                                 
163 dinapengar.se, Modebranschen i fortsatt medvind (2007) 
164 sydsvenskan.se, Små modelejon ger bra affärer(2007) 
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beställer de inte in samma igen utan istället en ny modell av märket. Genom att jobba på detta 
sätt behåller de även sin unikhet på marknaden.     
 
Sammanfattning 

• Modebranschen är i stark medvind, konsumtionsökning med 60 % de senaste 10 åren 
• Konjunktur- och trendkänslig bransch 
• Fortsatt positiv utveckling spås i framtiden 

4.2.2 Kundanalys  
I teorikapitlet har vi nämnt att det är väldigt viktigt att identifiera vilka skäl och motiv kunden 
har för att genomföra ett köp. De huvudsakliga behoven och motiven för konsumtion hos Fico 
är sociala behov, känslobehov samt estetiska behov. De sociala behoven innebär bland annat 
att känna tillhörighet. Som vi tidigare nämnt har vi genom enkäten fått reda på att kunderna 
känner sig speciella i de kläder som Fico tillhandahåller. Vi tror att kunderna känner 
tillhörighet genom att bära dessa kläder. En annan bidragande faktor tror vi är, som vi tidigare 
nämnt, att relationen blir personligare då kunderna handlar av Fico än jämfört med 
exempelvis det mer anonyma hos stora kedjor som Hennes & Mauritz. Känslobehoven 
handlar om självkänsla och status. Genom att kunderna bär kläder som de tycker är fina och 
trivs bra med höjs givetvis självkänslan. Då en överlägsen majoritet svarade att det viktigaste 
vid konsumtion av mode är just utseende och design samt att den genomsnittliga kunden 
tycker att Fico är betydligt bättre än konkurrenterna så kan vi dra slutsatsen att Fico i allra 
högsta grad påverkar kundernas självkänsla positivt. Detta känslobehov går ihop med det 
estetiska behovet som handlar om just utseendet. Det estetiska behovet kan ses som det mest 
självklara då vi, som tidigare nämnts i branschanalysen, blir alltmer modeintresserade i 
dagens samhälle. Vi tror att kunderna även känner en högre status genom att bära Ficos 
moderiktiga kläder. Att produkterna uppfyller kundernas modebehov kan konstateras i 
enkäten där omdömet var 4,41 utav 5 möjliga. 
 
Marknaden kan som bekant delas in i fyra olika grupper; marknadsandel (befintliga kunder), 
de som valde konkurrenten, de som inte är intresserade samt de som inte är identifierade. 
Eftersom Fico endast består av en fristående butik och riktar in sig till ett visst segment av 
kunder på en avgränsad marknad är det väldigt svårt att uppskatta hur stor marknadsandelen 
är. Eftersom verksamheten också är relativt nystartad och har ökat sedan dess går denna siffra 
inte att säkerställa i nuläget. Precis som det för alla butiker finns kunder som istället valt en 
konkurrent är så fallet även för Fico. På grund av Ficos inriktning är det inte så förvånande att 
en del kunder väljer en konkurrent istället då de vill ha lite mer ”vanliga” kläder. Det faktum 
att Fico inte har några basplagg gör givetvis att kunderna väljer en konkurrent för dessa inköp. 
Att Fico gjort en psykologisk segmentering av marknaden och riktar sig mot detta segment 
medför att resterande marknad troligen inte är intresserade på samma sätt. Men de kan ju inte 
vara alla till lags heller då det skulle medföra att unikheten som affärsidén handlar om går 
förlorad. Den fjärde delen av marknaden består av de kunder som ännu ej blivit identifierade 
av Fico.  
 
Efter att ha analyserat materialet från enkäten kan vi sammanfatta det med att kunderna 
överlag är väldigt nöjda med Fico. Men finns det enligt kunderna några otillfredsställda behov 
hos Fico som bör uppfyllas? Det som kunderna först och främst saknar är ett större sortiment 
med bland annat mer skor och accessoarer.  
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Vad skulle få sällankunderna att öka sin 
konsumtionsnivå hos Fico? Som 
diagram 8 visar svarar nästan hälften av 
dem att ett lägre pris skulle vara av stor 
betydelse. Vidare svarar de även att ett 
större sortiment och andra varumärken 
skulle bidra till ökad konsumtion. 
Under svarsalternativet ”Annat” har 
respondenterna först och främst angett 
svar som att de skulle konsumera mer 
om de flyttade närmare Gävle.  

45% 

18%

23%

14%
Bättre service 0%

Högre kvalitet 0%

Lägre pris 

Andra varumärken

 Större sortiment 
 av nuvarande  
Annat 

Diagram 8: Faktorer för ökad konsumtion Källa: Enkätundersökning

 
Sammanfattning 

• Sociala, känslomässiga samt estetiska behov är de främsta motiven till konsumtion 
• Enkäten visar att Fico tillfredsställer de ovan nämnda behoven 
• Kunderna är överlag väldigt nöjda med Fico 
• Största anledningen till att sällankunderna skulle öka sin konsumtion hos Fico är ett 

lägre pris 

4.2.3 Konkurrensanalys 
I denna analys kommer Porters Five-factor model of market profitability att användas som 
grund. I den figurens horisontella nivå behandlas maktförhållandena på marknaden. I Ficos 
fall så är är kundernas makt ytterst beränsad då kunden i detta fall är slutkonsumenter. I 
relationer där kunderna är företag och där köpen handlar om större volymer torde kundens 
makt vara större. Kundernas makt i Ficos fall är att de kan kräva en hög service och om de 
inte får det välja en konkurrent istället. Kundens inverkan på priset är dock ytterst begränsad 
då en enskild kunds missnöje med Ficos prisnivå troligen inte ha någon större inverkan. Dock 
kan kundernas makt öka gentemot företaget om de grupperar sig och agerar tillsammans.  
 
Leverantörernas makt gentemot Ficos avspeglar sig främst i vilka sammanhang de olika 
varumärkena vill synas. Leverantörerna kan ha åsikter om vilka andra varumärken som ska 
finnas i butiken för att de själva ska leverera. Det gör att valmöjligheten i vilka varumärken 
som tillhandahålls i butiken blir något försvagade då förändringar i sortimentet begränsas 
genom vissa leverantörers krav på i vilket sammanhang som de ses och erbjuds i. Detta kan 
även ses som en styrka hos Ficos då de för tillfället har en varumärkesmix som många 
varumärken vill synas i. Vad gäller leverantörernas inverkan på Ficos priser påverkas främst 
den psykologiska prissättningen. Fico har således ingen egen strategi när det gäller 
psykologisk prissättning utan följer leverantörernas krav. Vissa vill att deras produkter ska ha 
pris som är udda, t ex 499 kr, och vissa vill ha jämna priser, t ex 500 kr. Då Fico har ett 
sortiment med drygt tjugo olika varumärken är de inte beroende av någon enskild leverantör i 
någon större utsträckning. Dock finns vissa mer kända varumärken i sortimentet som torde 
höja statusen av sortimentet. Ficos svaghet gentemot leverantörerna är att de köper in 
förhållandevis små volymer och på det sättet inte blir prioriterade i första hand. Ett scenario 
som skulle kunna inträffa är att en större kedja etablerar sig på den lokala marknaden och 
ställer krav på leverantören att denna inte ska finnas på något annat ställe. Detta är i själva 
verket de stora kedjornas maktövertag gentemot de mindre butikerna men sett ur Ficos 
perspektiv gentemot leverantörerna så påverkas företaget av leverantörens val att i detta fall 
satsa på den större kedjan.  
 

- 52 - 



 

Det finns inga klara substitutprodukter till kläder. En typ av substitutprodukter som kan 
tänkas dyka upp på marknaden torde vara nya trender och form av mode. Dessa produkter är i 
egentlig mening inte tydliga substitutprodukter utan är en annan typ av den produkt som Fico 
tillhandahåller. Som vi nämnt tidigare kommer hela tiden nya trender i modebranschen och 
det gäller att vara uppdaterad med de senaste trenderna för att inte hamna i situationer där 
företaget har ett sortiment som inte tilltalar marknaden.  
 
Potentiella konkurrenter är till exempel större kedjor som etablerar sig på den lokala 
marknaden. Det kan som vi nämnt tidigare i detta avsnitt att krav ställs på leverantörerna att 
varumärket endast ska finnas på ett ställe och således kan Fico tvingas att upphöra med att 
erbjuda kunderna detta varumärke. En annan typ av potentiella konkurrenter är att en 
nuvarande butik byter inriktning och nischar sig mot samma målgrupper som Fico.  
 
Sammanfattning 

• Kundens makt gentemot Fico är svag 
• Svag ställning gentemot leverantörerna som kan ställa krav på Fico 
• Det finns inga klara substitutprodukter till kläder 
• Potentiella konkurrenter kan vara större kedjor som etablerar sig på marknaden samt 

nuvarande butiker byter nisch och riktar sig mot samma målgrupp som Fico 

4.2.4 Relationsanalys   
I teoridelen skrev vi att det är oerhört viktigt 
för företag att etablera, vårda och förädla 
kundrelationer. En del i att göra detta är att på 
bästa möjliga sätt finnas tillgängliga för 
kunderna. Genom att öka tillgängligheten för 
kunderna ökar även med största sannolikhet 
konsumtionen. I vår enkät ställde vi en fråga 
till de kunder som konsumerar kläder från 
Fico mindre än två gånger per år, om det 
fanns någonting som skulle kunna öka deras 
konsumtion från just denna butik och i sådana 
fall vad. Drygt hälften av dem som svarade på 
denna fråga angav att de skulle konsumera mer från Fico om vissa faktorer förändrades. Som 
diagram 9 illustrerar svarar mer än hälften att den viktigaste faktorn är att finnas till i en 
galleria. Att flytta in i en galleria och ha längre öppettider är dock inte aktuellt. De menar att 
en flytt in i en galleria skulle medföra att de förlorar delar av sin frihet, de kan då inte längre 
själva bestämma om öppettider och dylikt. En annan orsak är också att butiken förlorar lite av 
sin unikhet och exklusivitet vid en eventuell flytt. Många svarade även att en webbshop skulle 
bidra till ökad konsumtion liksom även längre öppettider. Under vår intervju med ägarna 
diskuterade vi dessa alternativ till förändring av tillgänglighet. De berättade att en webbshop 
redan är under utveckling och kommer att lanseras våren 2008. 

23% 

54%

15%

8%

Webbshop
Galleria 
Öppettider
Annat 

  Diagram 9: Form av ökad tillgänglighet Källa: Enkätunders. 

 
Fico använder sig som tidigare angetts av väldigt lite reklam. De använder reklam endast vid 
strategiskt viktiga tidpunkter. Istället för att kontinuerligt använda sig av reklam som många 
andra gör försöker de få ut sitt budskap genom modereportage i olika tidningar samt att de 
anordnar modevisningarna. Genom dessa alternativa vägar fångar Fico uppmärksamheten från 
det marknadssegment de riktar in sig på. När Fico prissätter kläder så värderar de varje 
klädesplagg efter vad de tror kunden är villig att betala. Detta pris är i grunden baserat på vad 
den ger kunden för mervärde gentemot konkurrenterna. Marginalen spelar dock in i 
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prissättningen. Kan Fico leverera ett mervärde för kunden kan de också ta ut ett högre pris. 
Enkäten visar att Fico har lyckats bra med detta och håller en bra prisnivå gentemot 
konkurrenterna. Förvissa har en del respondenter angett att de skulle handla mer om priset 
vore lägre men det behöver inte betyda att Fico tar ut överpriser. Sammanfattningsvis kan 
sägas att kunderna tycker att vissa priser är höga i antal kronor mätt men att det i förhållande 
till mervärdet inte är så högt.  
 
Inom klädbranschen är det viktigt att följa vilka trender som kommer, speciellt för en butik 
med Ficos inriktning. Eftersom Fico endast beställer in ett fåtal klädesplagg av varje har de 
möjlighet att snabbt ta in nya kläder om trenderna plötsligt skulle förändras. De har med andra 
ord till skillnad från många andra större butiker inte så mycket på lager som de måste försöka 
sälja innan de tar in det nya. Genom att arbeta på detta sätt tittar de mycket på vilka 
erbjudanden som intresserar kunderna och hela tiden försöker uppfylla dessa. Personalen är 
väldigt viktig för Fico då de har som mål att skapa relationer med sina kunder. Hos dem är 
personalen mer än någon som bara tar betalt och hämtar rätt storlekar. De finns till för 
kunderna och hjälper dem med tips på vad som passar till vad och vad som passar just den 
enskilde kunden. Ett sätt som Fico har i åtanke för att utveckla relationen till sina kunder är att 
kunden kan få personlig rådgivning och shoppa i lugn och ro genom att boka tid för detta efter 
stängning i den mån det finns tidsutrymme. Det är en service som de kan tillhandahålla 
genom att de är en egen butik och innebär att de stärker sina band gentemot kunden och 
skapar djupare och mer personliga relationer.       
 
Sammanfattning 

• Enligt enkäten skulle en flytt till en galleria innebära en konsumtionsnivåökning hos 
dem som konsumerar två gånger per år eller mindre. En flytt är dock inte aktuell 

• Fico använder sig endast av reklam vid strategiskt viktiga tidpunkter. Alternativa 
vägar används istället 

• Priset sätts till viss del efter kundens förväntade värdering av produkten 
• Viktigt för Fico att vara uppdaterade och följa trenderna 
• Utveckling av kundrelationer är i centrum för Fico 

4.2.5 Internanalys  
För att utveckla kompetensen inom företaget hoppas ägarna att de i framtiden har mer tid till 
att bredda och fördjupa sin kunskap genom att ta kurser som handlar om materialkunskap och 
passform, men även säljkurser. Vilken kunskap som krävs i framtiden är oklart men om Fico 
ska kunna upprätthålla sin stora konkurrensfördel som vi ser i deras service till kunden så är 
troligen utveckling av kompetensen inom modeområdet och säljområdet ett måste. Ett 
exempel på att kompetensnivån överlag och således kraven på dagens personal i branschen 
kan komma att höjas inom modebranschen är att speciella utbildningar som riktar sig till 
expediter och försäljare skapas. Enligt ägarna finns detta fenomen i Danmark där expediter 
ofta har höga utbildningar. 
 
Fico tar alltid hem mindre volymer av de produkter som erbjuds i butiken och till följd av det 
så är de inte i någon större utsträckning känslig för cykliska svängningar i branschen. Det som 
Fico dock bör vara uppmärksamma på är trendförskjutningar eftersom trenderna i 
modebranschen hela tiden mer eller mindre förändras.  
 
I dagsläget är en investering av en webbshop planerad och den kommer att öppna till våren. 
Enkätundersökningen visade att den största delen av Ficos sällankunder inte skulle öka sin 
konsumering av Fico genom att göra produkterna tillgängliga via en webbshop. Detta beror 
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troligtvis på att de är boende i region och har möjlighet att besöka butiken istället för att 
utnyttja en webbshop då de kan prova i butiken och samtidigt få utlåtanden om produkten. 
Det torde göra att detta resultat om webbshopen inte är rättvisande då webbshopen i huvudsak 
riktar sig till kunder som inte har möjligheten att besöka butiken.   
 
Vad gäller varumärkena i det framtida sortimentet har Fico planerat att upphöra med vissa 
märken och till viss del ersätta dessa med nya. Vilka som upphör att finnas i butiken och vilka 
som ersätter är idag inte till helt och hållet fastställt. En anledning till att Fico bryter med 
vissa märken är att inköpspriset höjs och de bedömer att dessa produkter då blir för dyra för 
deras kunder.  
 
En svaghet som Fico själv ser i företaget är att de inte har någon struktur på det arbete som 
görs. De genomför de olika arbetsuppgifterna när det i stort sett passar in. Det gör det svårt 
för andra personer att sätta sig in hur verksamheten fungerar. Vad gäller ekonomin så 
använder sig Fico av en revisor som sköter bokföring och uppföljning. Att de inte har så stor 
erfarenhet inom området är enligt Fico själva en svaghet eftersom det försämrar den egna 
kontrollen på det ekonomiska läget. De ser för tillfället också det faktum att de är relativt nya 
och oetablerade som en svaghet gentemot konkurrenterna.  
 
Sammanfattning 

• Kompetensutveckling genom kurser, kraven kan komma att öka i framtiden 
• Förändringar av varumärken i sortimentet 
• Ficos svagheter är ostrukturerat arbete, begränsad erfarenhet inom ekonomi samt att 

butiken är relativt ny och oetablerad  
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4.3 SWOT-analys   
Vi har valt att sammanfatta nuläges- och framtidsanalysen i en SWOT-analys genom att rada 
upp hot, möjligheter, styrkor och svagheter. Vi har valt att göra detta för att få en överskådlig 
bild av företagets förutsättningar att välja strategi. 
 
 
Styrkor (Strengths) 

 
• Personlig service gentemot kunderna 
 
• Unika varumärken och design 

 
• Kompetens finns genom erfarenhet och 

genomförda utbildningar 
 
• Fristående butik vilket medför 

bestämmandefrihet 
 

 
Svagheter (Weaknesses) 
 
• Ekonomi, har inte samma kapacitet 

som de stora kedjorna samt mindre bra 
kunskaper inom detta område 

 
• Ny aktör på marknaden, dvs. relativt 

oetablerade jämfört med 
konkurrenterna 

 
• Svag ställning gentemot leverantörerna 

 
 

 
Möjligheter (Opportunities) 
 
• Ett fortsatt stigande intresse för mode 
 
• Fortsatt positiv utveckling i branschen 

 
• Etablering av nätbutik som 

distributionskanal 
 
• Förändrad köpstyrka hos kunderna 

 
• Otillfredsställda behov hos sällankunder 

 
 

 
Hot (Threats)  
 
• Etablering av nya butiker med liknande 

sortiment 
 
• Minskat intresse för mode 

 
• Förändrad köpstyrka hos kunderna 

 
• Ouppmärksammade trendförändringar 

 
• Ökade krav på kompetens 
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5. Strategier 
 I detta kapitel kommer vi att analysera den information som vi tagit upp i nuläges- och 
framtidsanalysen och diskutera mot teorin vilka strategier och operativa handlingar som är 
lämpliga för att Fico ska kunna öka konsumtionsnivån hos sina befintliga kunder. 
 

5.1 Strategier – Fico Store 
Vi har genom vår undersökning kunnat konstatera att Fico använder sig av fokusering som 
grundstrategi, men till viss del även av differentiering. Med det sortimentet de valt och hur de 
arbetar så faller det sig relativt naturligt att det handlar om dessa två strategier.  Fico fokuserar 
genom att rikta in sig på den specifika delen av marknaden som består av modeintresserade 
män och kvinnor i 30 årsåldern. Som teorin säger kan det vara svårt att etablera sig på nya 
marknader med denna strategi men eftersom Fico är en fristående butik med ett redan lyckat 
koncept anser vi att det inte finns någon anledning att försöka utöka verksamheten till fler 
marknader utan de bör istället lägga energin på att stärka sin nuvarande position. Fico 
differentierar sig också på marknaden genom att skapa ett faktiskt kundvärde. Det har Fico 
lyckats med eftersom de erbjuder kunderna ett unikt sortiment och en hög servicenivå. Fico 
arbetar ständigt med att underhålla och utveckla kundvärdet genom att etablera personliga 
relationer med sina kunder.  
 
Eftersom de konkurrerar med bland annat de stora kedjorna är detta enligt oss de bästa 
grundstrategierna. De bör enligt oss fortsätta använda dessa även i framtiden då 
konkurrenssituationen säkerligen inte kommer förändras nämnvärt i den meningen att ett byte 
av strategi skulle kunna bli aktuellt.  

5.1.1 Marknad/Kundstrategier 
En av de viktiga frågorna med dessa strategier är mot vilket segment verksamheten ska rikta 
sig. Som vi tidigare nämnt har Fico valt att rikta sig mot ett segment bestående av 
modeintresserade män och kvinnor i 30 årsåldern. Dock visar vår undersökning på att 
kundstocken troligen är betydligt bredare än så. Det är i och för sig inte förvånande då det 
finns modeintresserade människor i alla åldrar utan det som är intressant är om Fico lyckats 
med sin segmentering, dvs. vilka består Ficos trogna stamkunder av? Enkätundersökningen 
visar att 75 % av stamkunderna är 25 år och yngre. Dock hamnar snittåldern på cirka 25 år då 
ett antal kunder är betydligt äldre än så. Att huvuddelen av kunderna är så pass unga kan 
tolkas som att huvudkundgruppen inte är densamma som Fico har utformat sitt koncept efter. 
Vi tror att det är svårt för en butik att endast rikta in sig mot ett visst segment baserat på ålder 
som sedan utgör butikens kundstock. Visserligen kan de i viss mån anpassa sortimentet efter 
ett visst segment men eftersom mode är ett så pass brett område och kan passa flera kunder 
oavsett ålder så är det naturligt med en större åldersspridning.  
 
Att döma av stycket ovan kan det tolkas som om Ficos strategier och deras sätt att jobba inte 
fungerar. Så är dock inte fallet. Tittar vi på topp 15 procent av de kunder som lägger ner mest 
pengar på mode varje månad kan vi konstatera att Fico lyckats alldeles ypperligt med sin 
segmentering då snittåldern i denna grupp är 29 år. Att snittåldern är högre i denna grupp tror 
vi har en förklaring i att detta segment är mer köpstarkt än yngre kunder. Personer i den äldre 
åldersgruppen har i större utsträckning skaffat sig ett fast jobb och en fast inkomst vilket kan 
innebära att de har mer kapital att använda till mode.  
 
I strategiavsnittet tog vi upp modellen Produkt-/marknadsmatrisen som ett stöd vid val av 
tillväxtstrategi. Vi anser att det finns två olika perspektiv på denna modell som vi kan 
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använda i Ficos fall. Det första perspektivet gäller den kärnnytta som Fico erbjuder 
marknaden. Med resultatet från enkäten i åtanke, där kunderna i genomsnitt tyckte att de 
stämde bra att de känner sig speciella i Ficos kläder och att det stämde mer än bra att Fico 
uppfyller deras modebehov, bör Fico i första hand rikta in sig på tillväxtstrategin 
marknadspenetrering. De bör alltså fortsätta med att erbjuda den kärnnytta som erbjuds idag 
och rikta sig till samma marknad. Det grundas också på att Fico enligt undersökningen är så 
pass starka gentemot konkurrenterna vad gäller utseende/design och varumärken i 
sortimentet. Hur de ska gå tillväga för att vinna marknadsandelar går vi närmare in på i valet 
av relationsstrategier.  
 
Det andra perspektivet fokuserar på hur Fico kan arbeta med sitt sortiment för att växa på 
marknaden. Som vi nämnt tidigare så köper aldrig Fico hem en produktlinje av något 
varumärke när denna tagit slut i butiken. De tar istället hem nya modeller och varianter av 
varumärket. Fico jobbar även med att utveckla sortimentet genom att ta in helt nya 
varumärken i sortimentet och i en del fall sluta med vissa. Dessa arbetsmetoder är två 
exempel som kan härledas till något som enligt oss i viss mening kan betecknas som 
produktutveckling, dvs att gå in med nya produkter på existerande marknader. Speciellt inom 
denna bransch där trender hela tiden kommer och går är arbetet med att utveckla sortimentet 
av yttersta vikt. För Fico är detta extra viktigt då de har som koncept att alltid erbjuda det 
senaste inom mode. Ett hinder i arbetet med sortimentet är den svaga ställningen mot 
leverantörerna där vissa har krav på vilka varumärken som de vill synas tillsammans med. 
Dock så har Fico en styrka i den mix av varumärken som finns i sortimentet då det passar 
flera av leverantörerna, som ställer specifika krav.  
 
Det som skulle kunna hota Ficos tillväxt är etableringar av butiker eller kedjor som erbjuder 
samma sort av sortiment. Skulle en större kedja etablera sig och som har ett varumärke i sitt 
sortiment som även Fico har kan kedjan ställa krav på leverantören att bara de ska kunna 
erbjuda märket på den lokala marknaden. Det leder i sin tur att Fico dels hamnar i en hårdare 
konkurrenssituation med en närliggande konkurrent och dels får ofrivilliga förändringar i 
sortimentet. I dagsläget så finns inga, enligt Fico, kända planer på att butiker av detta slag ska 
etablera sig i Gävleregionen.  
 
En viktig del i vilken marknad/kundstrategi som 
väljs är hur företaget väljer att positionera sig på 
marknaden. För Ficos del så är de med dagens 
sortiment och koncept placerade i området som vi 
betecknar med 3. Fico erbjuder alltså marknaden 
ett smalare sortiment till ett något högre pris. 
Utifrån enkätundersökningen så kan vi se att 
kunderna tycker att Ficos priser tenderar att vara 
något högre än konkurrenternas vilket således 
placerar Fico på den position som illustreras i 
figuren till höger. Om vi tittar på Ficos 
konkurrenter så bör även Brixx och Blå Denim 
Store kunna placeras i samma område som Fico 
men mer mot ett brett sortiment i bådas fall. De stora kedjorna skulle vi placera i område 1 då 
dessa kan hålla ett lägre pris och som vi nämnt tidigare har ett betydligt bredare sortiment än 
de fristående butikerna. Eftersom en positioneringsstrategi möjliggör en bättre 
konkurrensposition gentemot större konkurrenter anser vi att Fico skall ligga kvar i denna 
position.  
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 Figur 13: Marknadspositioneringsdiagram för Fico  
 Källa: Egen bearbetning av Figur 11  

- 58 - 



 

5.1.2 Relationsstrategier 
Relationsstrategier beskriver hur företaget kan utforma sitt erbjudande till marknaden. Den 
strategi som Fico använder sig av idag är differentiering. Denna strategi syftar till att företaget 
särskiljer sitt erbjudande ifrån andra aktörers. Vi kommer att diskutera hur Fico kan jobba 
med detta genom att analysera de 5 P:na, som vi diskuterat tidigare, ur ett relationsstrategiskt 
perspektiv samt hur Fico allmänt kan stärka kundrelationen.  
 
Hur Fico kan arbeta med sitt sortiment diskuterade vi delvis i föregående avsnitt som 
behandlade marknad/kundstrategier. Vi ser ingen anledning i att göra någon förändring i  
differentieringen av det sortimentet som idag erbjuds då majoriteten av kunderna anser att 
Fico erbjuder något unikt på den lokala marknaden. För att utveckla kundrelationerna bör 
Fico försöka involvera kunderna i valet av sortiment. Målet bör vara att kunden inte ska 
behöva söka sig till andra alternativ på marknaden. De skulle genom detta arbete kunna 
uppfylla otillfredsställda behov som framförallt finns hos sällankunderna. 
 
Vi menar att Fico bör fortsätta arbeta med det koncept som de har idag vilket innebär att inte 
mycket kan göras vad gäller dagens prisnivå. Prisnivån beror helt på vilket sortiment de väljer 
att erbjuda i butiken. Dock varierar priserna i sortimentet då Fico erbjuder både kända och 
mer okända märken. I enkätundersökningen framkom det att kunderna upplever att Fico är 
något dyrare än konkurrenterna och att sällankunderna skulle öka sin konsumtion om Fico 
kunde hålla lägre priser. Som vi tidigare nämnt är det svårt att hålla lägre priser men Fico 
skulle istället kunna framhålla att de har kläder i varierande prisnivåer och på det sättet 
matcha denna otillfredsställda önskan.   
 
Läget Fico har på Drottninggatan i centrala Gävle är väldigt bra enligt dem själva medan det 
enligt enkäten visar att en del kunder skulle handla mer om butiken låg i exempelvis en 
galleria. Fico vill som sagt inte vara i en galleria då de skulle innebära att de förlorar delar av 
sin frihet. I den här frågan förstår vi båda parter men är beredda att hålla med Fico. Visst 
skulle det säkerligen innebära en och annan extra kund om de flyttade in i en galleria men vi 
tror att de det skulle kosta mer än det smakar. Om de skulle flytta skulle det bli betydligt mer 
besök och rörelse i butiken och det skulle göra det mycket svårare för dem att skapa 
personliga relationer med kunderna. Troligtvis skulle det leda till att butiken förlorar en del av 
sin exklusivitet. I galleriorna finns oftast de stora kedjorna representerade och att beblanda sig 
med dem tror vi inte vore så bra för Fico då det kan finnas en risk med att deras positionering 
försvagas. En annan orsak till att inte flyttar är att hyran sannolikt skulle bli betydligt högre.  
 
Som vi tidigare nämnt kommer Fico att lansera en webbshop våren 2008. Det ger nya 
möjligheter att nå ut till dem som inte bor i Gävle. Den ökade tillgängligheten detta innebär 
skulle enligt enkäten få en del kunder att konsumera mer från Fico vilket givetvis är positivt. 
Men det är enligt oss inte bara positivt med en webbshop. Eftersom Ficos koncept är att vara 
unika och att de på grund av det inte beställer fler likadana klädesplagg när de tagit slut. För 
att behålla sin unikhet trots en webbshop måste de jobba efter samma princip även med den. 
De bör med andra ord endast erbjuda ett visst antal klädesplagg även där.  
 
De kanaler som Fico använder för att nå ut med sitt budskap till kunderna skiljer sig en hel del 
i jämförelse med konkurrenterna. Som vi berättat använder de sig av ett SMS-system som 
används för at skicka information till de kunder som skrivit upp sig på en lista. Informationen 
som skickas handlar om happenings som modeshower och om de till exempel öppnar en 
timme tidigare. Vi tycker att det är ett väldigt bra initiativ av Fico att starta detta system. 
Istället för att använda resurser till annonsering som kan vara väldigt kostsamt skickas ett 
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SMS ut till stamkunderna. Samtidigt som de håller ner kostnaderna får de ut sitt budskap till 
den trogna kundkretsen. Sedan sprids det troligen till familj och vänner och Fico når då ett 
stort antal människor till en relativt låg kostnad. En nackdel med detta system är dock att de 
inte når ut med sitt budskap till de sällankunder som inte har skrivit upp sig på listan. För att 
nå ut till fler kunder bör de enligt oss ha som regel att erbjuda varje kund som köper något att 
skriva upp sig. Vi tror att detta i längden skulle bidra till en ökad konsumtionsnivå hos 
sällankunderna samt att en starkare relation till dem skapas då dessa troligen skulle besöka 
butiken oftare. Kundklubbar är, som nämnts i teoridelen, ett sätt att skapa starka relationer till 
sina kunder. Visserligen kan vi hålla med om att det kan vara så men vi anser att det inte är att 
rekommendera till en butik med Ficos koncept. Vi tror att Ficos positionering skulle försvagas 
då de troligen skulle bli allt för lika de stora kedjorna. 
 
Att Fico anordnar modeshower och att de ofta figurerar i olika tidningar med modereportage 
ser vi som enbart positivt. Det är ett utmärkt sätt för Fico att nå ut med sitt budskap. För att få 
ut så mycket som möjligt av modeshowerna är det givetvis viktigt att så många som möjligt 
av kunderna får reda på när de äger rum. De som inte finns med i SMS-systemet kan gå in på 
hemsidan för att få information men då är det en nödvändighet att sidan kontinuerligt 
uppdateras vilket tyvärr inte är fallet i dagsläget. Vi tycker det är viktigt att de lägger 
nödvändiga resurser på att vårda de relationer de har med olika medier. Att erhålla gratis PR 
är en stor framgång för en liten verksamhet som Fico då de inte har så stora resurser till 
annonsering.  
 
När det kommer till vanlig marknadsföring som reklam tycker vi att Fico gör rätt i att inte 
annonsera för mycket. Att de i dagsläget annonserar på bussar vid strategiskt viktiga 
tidpunkter anser vi bra men inte fullt tillräckligt trots att de marknadsför sig på ovanstående 
sätt och genom sin PR. Som vi tidigare nämnt visar enkätundersökningen att drygt 80 procent 
av respondenterna fått kännedom om Fico då de passerat butiken eller hört talas om Fico 
genom vänner och bekanta samt att endast 12 procent fått det genom reklam. Detta kan tolkas 
på olika sätt. Annonserar Fico för lite eller ger inte annonseringen mer? Vi tror att det är en 
kombination av dessa och anser, som vi nämner ovan, att de bör öka sin annonsering.        
 
Ficos personal består av, som tidigare angetts, de båda delägarna Åsa Sundell och Johan 
Henriksson tillsammans med en timanställd. I dagsläget är detta tillräckligt med personal för 
att uppfylla kundernas behov av service men vem vet hur framtiden ser ut? Eftersom ett av de 
viktigaste konkurrensmedlen för Fico är just service är det extra viktigt för dem att ha 
tillräckligt med personal och den ska dessutom ha goda kunskaper i ämnet. Som vi berättat 
tidigare har Fico haft en positiv utveckling sedan dag ett och regelbundet ökat sin omsättning. 
Fortsätter det i samma takt tror vi att det snart kommer det att behövas mer personal i butiken. 
När den dagen kommer då det krävs att personalstyrkan utökas bör de enligt oss i första hand 
försöka få den timanställde att arbeta mer eftersom denne redan har erfarenhet från arbetet hos 
Fico och inte behöver läras upp från grunden. En otroligt viktig del vad gäller personalen är 
givetvis kompetensen men mer om detta i kapitlet om organisationsstrategier. 
  
Att servicen var av så olika betydelse hos de olika kundgrupperna tyckte vi var väldigt 
förvånande. Det kan bero på att de mer spenderande kunderna inte tittar lika mycket på vad 
plaggen kostar utan istället värdesätter andra saker som just servicen. Detta visar att service är 
en viktig del i uppbyggnaden av långvariga kundrelationer. Även om Ficos övriga kunder inte 
anser att service är av högsta prioritet vid ett köp så tror vi att det trots allt är en stor del i 
köpet också för dem även om det i konkurrens med övriga faktorer anses som mindre viktigt. 
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5.1.3 Organisationsstrategier 
Ficos ekonomiska kapacitet är i nuläget inte så stor då de är relativt nya på marknaden och på 
grund av det haft stora kostnader. Fortsätter Ficos positiva utveckling kommer den 
ekonomiska kapaciteten med största sannolikhet att öka i takt med den.  
 
Kompetensen inom företaget är som vi tidigare nämnt väldigt bra. Vid sidan av diverse 
utbildningar finns det även lång erfarenhet inom branschen. Vi tror att det i framtiden 
kommer att ställas högre krav på personalens kunskaper i ämnet men även på servicenivån. 
För att hela tiden utvecklas och kunna hjälpa kunderna på bästa sätt är det viktigt att 
personalen vidareutbildar sig i takt med att kraven höjs. Helst bör personalen ligga ett steg 
föra kraven för att leverera det lilla extra som kan vara den avgörande fördelen gentemot 
konkurrenterna, vilket vi tycker Fico har lyckats med hittills. Ägarna sade i intervjun att de 
skulle vilja vidareutbilda sig inom materialkunskap och passform men att det för tillfället inte 
fanns tid till det. Vi tycker att de gör helt rätt i att vidareutbilda sig inom dessa områden då det 
innebär en spetskompetens som få konkurrenter kan erbjuda. Ficos nuvarande kompetens 
räcker enligt oss fullt ut för det dagliga arbetet i butiken men Fico måste som många andra 
verksamheter ibland ta hjälp av externt. Givetvis har Fico en extern revisor men de har också 
tagit hjälp av utomstående vid olika situationer, till exempel när de skulle inreda butiken.   

5.1.4 Hållbara konkurrensfördelar 
Som vi tidigare beskrivit är det av yttersta vikt för ett företag att skaffa sig hållbara fördelar 
gentemot konkurrenterna och att upprätthålla dessa. Det är en nödvändighet för att klara sig 
på en marknad med intensiv och aggressiv konkurrens. Klädesbranschen hör till de branscher 
där det råder en stor konkurrens. Det finns många stora väletablerade kedjor och ett stort antal 
fristående butiker. För att klara sig i den konkurrensen är det väldigt viktigt för en fristående 
butik som Fico att skaffa sig hållbara konkurrensfördelar.  
 
De skillnader som är tydligast mellan Fico och deras konkurrenter är det unika sortimentet 
och den personliga servicen som Fico har. Vi har på flera ställen i arbetet förklarat hur viktigt 
det är med bra service och det passar in väldigt bra även i detta kapitel. Just servicen är ett 
utmärkt konkurrensmedel för Fico i konkurrensen med de stora kedjorna. Det unika 
sortimentet som Fico har skiljer sig från konkurrenterna vad gäller utseende, design och i viss 
mån även klädesmärken. Det är ett starkt konkurrensmedel för Fico att kunna erbjuda detta 
unika sortiment.  
 
Hållbara konkurrensfördelar ska vara utformade efter kundernas behov och måste bli 
värdesatta av dem för att det ska vara någon idé att satsa på. Ficos uppfyller ett behov hos de 
modeintresserade kunderna som värdesätter det unika sortimentet. Enligt enkäten värdesätter 
även kunderna den goda service Fico erbjuder. Framförallt uppskattas detta av de trogna 
kunderna. Som sagt måste konkurrensfördelarna vara hållbara. Inget kan garantera att det inte 
i framtiden kommer nya butiker som försöker etablera sig och erbjuda ett liknande koncept 
och sortiment som Fico. Skulle detta ske är det inget Fico kan göra någonting åt, men skulle 
så vara fallet är det viktigt att Fico fortsätter förnya sitt sortiment hela tiden och följa med i 
det senaste modet för att använda det som ett konkurrensmedel. Servicen däremot är 
någonting hållbart. Fico bör även i framtiden jobba mycket med de personliga relationerna 
som skapas med kunderna och erbjuda en fortsatt hög servicenivå. Får en butik rykte om sig 
att erbjuda enastående service av en kunnig personal är mycket vunnet. Genom vår 
undersökning kan vi redan nu se en tendens till det eftersom väldigt många av kunderna 
svarade att de först fått kännedom om Fico genom familj eller vänner.             
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6. Slutsats 
I detta sista kapitel kommer vi att redogöra för vilka slutsatser vi har kommit fram till genom 
vår studie. Vi kommer att ge våra egna åsikter om hur Fico bör arbeta i framtiden för att på 
bästa sätt konkurrera på marknaden och för att få sällankunderna att öka sin 
konsumtionsnivå samt att bibehålla och utveckla befintliga relationer. Slutligen kommer vi 
också att ge förslag på fortsatta studier.  
  

6.1 Slutdiskussion   
Genom våra studier av Fico Store och deras kunder har vi kommit fram till att de framförallt 
är två stora skillnader mellan Fico och deras konkurrenter. Den första är att det sortiment Fico 
erbjuder är unikt i Gävle vad gäller design, utseende och varumärken. Det som gör det unikt 
är att de hela tiden följer det senaste modet och att de har varumärken i sortimentet som de är 
ensamma om. Den andra skillnaden är servicen. Fico jobbar väldigt mycket med att 
tillhandahålla en så hög servicenivå som möjligt. Vår enkätundersökning visar att kunderna 
uppskattar denna service och att de även anser den vara avsevärt bättre än hos konkurrenterna.  
 
En intressant upptäckt vi gjorde var att kundernas konsumtionsnivå hos Fico och hur stor 
betydelse service hade i ett köp gick hand i hand. Vi kunde konstatera att stamkunderna tyckte 
det var betydligt viktigare med bra service än sällankunderna. Eftersom undersökningen 
visade att stamkunderna är de som lägger mest pengar på mode anser vi att Fico bör vara 
extra noggranna med att ha en så hög servicenivå som möjligt gentemot dem. För att bibehålla 
och utveckla den höga servicenivån bör de enligt oss sträva efter att uppnå så hög kunskap 
som möjligt inom mode. Ett utmärkt sätt att göra det är enligt oss genom kurser men också 
genom att utbyta information och erfarenheter med andra aktörer inom området. Vi anser att 
de först och främst ska fokusera på att vidareutbilda sig inom kundrelationer då det är ett av 
Ficos starkaste konkurrensmedel. Detta konkurrensmedel är i dagsläget redan starkt men vi 
anser att det bör och går att utvecklas ännu mer.   
 
Som vi nämnt i empirin vill Fico fylla en ouppfylld position som de kände fanns på 
modemarknaden i Gävle. Enkätundersökningen visar att stora delar av kunderna får sina 
modebehov uppfyllda av Fico vilket vi med andra ord anser visar att ett ouppfyllt behov 
tillfredställs. Detta resultat visar att det finns en grund för butiken att stå på. Dagens koncept 
och positionering uppskattas av kunderna vilket har lett till många trogna kunder, vilket visar 
på att Fico har potential att även i framtiden fylla tomrummet om de fortsätter jobba på 
samma sätt och kontinuerligt utvecklas.  
 
En annan intressant upptäckt vi gjorde var att kunderna uppfattar Ficos prisnivå på olika sätt 
beroende på vilken konkurrent de annars väljer. Enkäten visar att de sällankunder som väljer 
H&M uppfattar Ficos prisnivå som ganska hög medan de stamkunder som oftast väljer Brixx 
eller Blå Denim Store inte uppfattar den som särskilt hög. Detta beror antagligen på att H&M 
i regel håller en betydligt lägre prisnivå än Fico medan Brixx och Blå Denim Store ligger 
närmare densamma.   
 
Till stora delar är det sortimentet som påverkar hur unik en butik uppfattas. Eftersom Ficos 
affärsidé är att vara unik är det viktigt att jobba med sortimentet. Då trenderna kontinuerligt 
förändras är det av största vikt för Fico att ständigt vara uppdaterade och anpassa sortimentet 
därefter. 
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Av de faktorer som skulle få sällankunderna att öka sin konsumtionsnivå svarade 18 procent 
andra varumärken. Fico har som vi tidigare nämnt ett sortiment med unika märken som de är 
ensamma om samt att de kontinuerligt uppdaterar sitt sortiment. Det betyder att det kan finnas 
kläder av det märke som vissa sällankunder efterfrågar under vissa perioder, men kanske inte 
just då den enskilda sällankunden besöker butiken. Eftersom de märken de erbjuder förändras 
till och från anser vi att det är viktigt för Fico att framhäva vilka märken de för tillfället har i 
sitt sortiment. På så sätt kan sällankunderna hålla sig uppdaterade och se när de märken de 
efterfrågar finns att tillgå i butiken. Som vår enkätundervisning visar är utseende/design den 
absolut viktigaste faktorn vid konsumtion av mode. På grund av detta är det extra viktigt för 
Fico att i reportagen och i reklamen framhäva vilka märken de har och att visa kläder som 
avspeglar det sortimentet som de erbjuder. Att tydligt informera om vilka märken som Fico 
erbjuder bör även stärka positioneringen.    
 
Då majoriteten av sällankunderna svarade att de skulle öka sin konsumtion om priset skulle 
vara lägre anser vi att en bra lösning är att framhäva att Fico också erbjuder billigare 
produkter. Eftersom överlag sänkta priser inte är att tänka på kan denna lösning vara ett 
alternativ. Dock bör de vara försiktiga med hur mycket de framhäver detta då det på långsikt 
skulle kunna försvaga den positionering som Fico har idag. Att enbart framhäva låga priser 
kan leda till att den unikhet och exklusivitet som Fico står för bleknar hos kunden.  
 
Det stod klart för oss ganska tidigt att den grundstrategi Fico använder sig av är fokusering, 
och till viss del även av differentiering. Vi har kommit fram till att det svårt att rikta in sig på 
en speciell åldersgrupp av kunder då samma mode kan falla personer i olika åldrar i smaken. 
Det går trots allt genom val av sortiment att välja ett huvudspår som riktar sig mot en viss 
målgrupp, men som sagt kommer spridningen alltid vara bredare i den totala kundstocken. 
Vår slutsats är att Fico möjligen bör utvidga sin målgrupp då vår undersökning visar en 
tendens till att större delen av kunderna är något yngre än dagens aktuella.  
 
För en liten butik som Fico är det viktigt att positionera sig och att hålla sig till denna. Ficos 
nuvarande positionering är att erbjuda en väldigt hög service och ett unikt sortiment som 
ingen annan på marknaden erbjuder. Vi tycker att Fico ska fortsätta med att tydligt positionera 
sig och att ha kvar den nuvarande strategin. Vi anser att denna strategi är den enda som gäller 
för en fristående butik för att stå emot konkurrensen från de stora kedjorna. De stora kedjorna 
har mycket större ekonomisk kapacitet men å andra sidan kan de inte erbjuda samma unika 
sortiment och personliga service. Genom att behålla sin tydliga positionering som de har idag 
och aktivt jobbar med den tror vi gör att de skapar de viktiga och nödvändiga hållbara 
konkurrensfördelarna som krävs för en lyckad framtid. Skulle en fristående butik försöka 
konkurrera med ett snarlikt sortiment som stora kedjor har skulle situationen bli ohållbar. 
Kunderna skulle troligtvis välja kedjan som inköpsställe då dessa kan hålla lägre priser pga 
deras ekonomiska kapacitet samt att många kunder är medlemmar i de deras kundklubbar.  
 
Om Fico i framtiden skulle besluta sig för att skapa en kundklubb med ett tillhörande 
kundkort tror vi att de skulle förlora en del av sin exklusivitet och bli mer lika de stora 
kedjorna. Istället tycker vi att de ska fortsätta med SMS-systemet och försöka utveckla detta, 
men också att kontinuerligt jobba med att få fler kunder att ansluta sig till systemet. I arbetet 
med detta system bör Fico vara noggranna med att inte enbart använda det utan också 
använda sig av andra påverkansåtgärder. Detta för att nå ut till ett så stort antal befintliga 
kunder som möjligt, inte enbart dem som skrivit upp sig på listan. 
 

- 63 - 



 

I analysdelen skriver vi att Fico bör annonsera mer. Vi anser att det skulle vara bra för Fico i 
syfte att tydliggöra sin positionering och nå ut till sällankunderna. För att inte riskera att bli 
för lika sina konkurrenter är det viktigt för Fico att noga välja var och hur de ska annonsera. 
Vi anser att de till exempel skulle kunna synas mer i medier som Nöjesmix där de vid sidan 
av de reportage de medverkar i även kan ha en annons i anslutning till dem. Vi tror att det 
skulle vara mycket positivt för Fico då vi tror att många av dem som ser reportagen endast 
tittar på bilderna och inte läser det finstilta som talar om var kläderna kommer från.  
 
Som vi nämnt tidigare vill Fico vara något unikt på den lokala marknaden i Gävle. Vi tror att 
Fico skulle ha vinning av synas i lokala sammanhang och på det viset framhäva att de är en 
unik och lokal verksamhet. Precis som vi nämnde i resonemanget ovan om reklam så gäller 
det även här ätt noga välja var och hur detta ska ske. Ett exempel på ett enligt oss bra tillfälle 
för Fico att synas är under cityfesten. Vår tanke med det är att de skulle kunna anordna en 
modeshow eller liknande på stora scenen under någon kväll. På så sätt når Fico ut till den 
lokala befolkningen, med andra ord till både stamkunder och sällankunder. Vi vill dock 
påpeka att innan de genomför något i denna stil analysera vad för konsekvenser det kan ha på 
positioneringen.     
 
I analysen uttryckte vi en viss skepticism till att Fico ska lansera en webbshop. För att behålla 
sin unikhet trots en webbshop tycker vi att de är en nödvändighet för dem att jobba efter 
samma princip med den som de gör med den fysiska butiken. De bör med andra ord endast 
erbjuda ett begränsat antal av varje klädesplagg även där. Om för många har samma kläder 
riskerar de att äventyra sin tydliga positionering och den unikhet kunderna känner.  
 
Våra rekommendationer för Fico kan sammanfattas på det sätt att de enligt oss bör fortsätta 
arbete på det sätt de gör idag men att beakta de synpunkter vi nämner ovan. Vi anser att Fico 
bör sträva efter att även i framtiden vara den lilla exklusiva butiken med det unika 
sortimentet, den personliga servicen och den trevliga personalen. Ficos viktigaste 
konkurrensmedel är enligt oss den personliga relationen med kunderna som de skapar.   
  

6.2 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skulle vi tycka det vore intressant men även lärorikt att studera någon 
annan del av marknadsplanen mer ingående. I det här arbetet har vi valt att lägga extra mycket 
energi på kundrelationer och kundanalys då det är en så viktig del för Fico. Det vore 
intressant att göra en jämförande studie vad gäller kunder och deras beteende mellan de olika 
konkurrenterna, som till exempel Fico, Brixx och Blå Denim Store. En annan intressant studie 
tycker vi skulle vara att se hur de stora kedjorna reagerar mot små fristående butiker. Ser de 
dem som ett hot värt att agera mot och i sådana fall hur?  
 

6.3 Slutreflektioner 
En marknadsplan innehåller ett stort antal lika delar. Som bekant har vi valt ut vissa delar,  
i samspråk med Fico Store, som vi fokuserat extra på. Att arbetet trots detta har blivit så pass 
omfattande beror på att vi helt enkelt inte velat utesluta delar som vi tycker är intressanta för 
syftet med uppsatsen.  
 
Blickar vi tillbaka på arbetets gång tycker vi att det som helhet har fortskridit näst intill 
problemfritt, mycket tack vare tillmötesgåendet från ägarna av Fico Store. Dock hade vi 
räknat med att grunda denna studie på ett större antal enkäter men trots detta anser vi att vi 
haft ett trovärdigt underlag för vår studie.  
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Bilaga 1 - Enkät 
 
 

 
 
 

Institutionen för ekonomi 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som läser på civilekonomprogrammet med 
inriktning marknadsföring. Som examensarbete har vi valt att göra en marknadsplan för Fico 
Store. För att kunna genomföra detta behöver vi hjälp av dig som kund eftersom DIN åsikt är 
av yttersta vikt för vårt arbete. Vi och Fico Store vore väldigt tacksamma om Ni kunde ta 5 
minuter och fylla i denna enkät åt oss. Svaren kommer att behandlas anonymt! 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Kundundersökning – Fico 
 
 

 Man   Kvinna 
 
Ålder: _____ år 
 

1. Jag konsumerar i genomsnitt mode för ca __________ kr i månaden. 
 
2. Vad anser Ni är viktigast vid konsumtion av kläder? Rangordna 1-5 där 1 motsvarar 

den viktigaste faktorn och 5 den minst viktiga. 
 
 _____Utseende/design 

 
_____Kvalitet  
 
_____Pris 
 
_____Märke 
 
_____Expediering (personalens service)  
 

 
3. Hur fick Ni först kännedom om Fico?  

 
 Hört genom vänner/familj 
 Tidningsreportage 
 Reklam 
 Passerade butiken 
 Annat: ____________________________________________________________ 
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4. Hur länge har Ni varit kund hos Fico?  
 

 Förstagångskund 
 1 månad 
 2-6 månader 
 Upp till 1 år 
 Mer än 1 år  
 Mer än 1,5 år  

 
 

5. Hur ofta besöker Ni butiken?  
 

 Första gången 
 1 gång/vecka 
 2-3 gånger/månad 
 1 gång/månad 
 2-4 gånger/år 
 Mer sällan 

 
 

6. Hur ofta konsumerar Ni mode från Fico? 
 

 Första gången 
 1 gång/vecka 
 2-3 gånger/månad 
 1 gång/månad 
 2-4 gånger/år 
 Mer sällan 

 
Svarade du ”Mer sällan” gå direkt till fråga 12

 
 
7. Vilken är huvudanledningen till valet av Fico som inköpsställe? Endast ett svar 

 
 Utseende/design 
 Kvalitet 
 Pris 
 Klädmärken 
 Expediering (personalens service) 
 Annat: ____________________________________________________________ 

 
 
8. Vad skiljer Fico från andra klädbutiker? Gradera VARJE ALTERNATIV mellan 1-

5 där 1 betyder mycket sämre och 5 mycket bättre 
 

_____ Utseende/design   
_____ Kvalitet   
_____ Pris   
_____ Varumärken   
_____ Expediering (personalens service) 
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9. När Du inte konsumerar kläderna hos Fico, var gör Du då dina inköp?  
 

 Brixx 
 BLÅ Denim Store 
 MQ 
 H&M 
 Siwi Shop 
 Annan: ____________________________________________________________ 

 
 

10.     Stämmer  Stämmer  Varken  Stämmer  Stämmer
 väldigt bra bra eller dåligt väldigt dåligt 

 
Ficos produkter uppfyller mina                
behov vad gäller mode? 
 
Ficos service gör att jag hellre                 
gör mina inköp där än någon  
annanstans 
 
Jag gör mina inköp hos Fico                
pga. kvaliteten på produkterna 
   
Fico ligger prismässigt på en                 
bra nivå jämfört med   
konkurrenterna 
 
Jag känner mig speciell i             
Ficos kläder 
 
Fico står för något unikt på              
Marknaden 
 

 
11. Vad tycker Du som kund att Fico kan förbättra i framtiden? _____________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
Du som har valt alternativet ”Mer sällan” på fråga 6, svara på frågorna 12-15 som 
följer. Ni som inte svarat detta alternativ, och svarat på frågorna ovan, vill vi tacka för 
er medverkan. 
 

12. Vart konsumerar Du vanligtvis dina kläder?  
 

 Brixx 
 BLÅ Denim Store 
 MQ 
 H&M 
 Siwi Shop 
 Annan: ____________________________________________________________ 
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13. Då jag besökte Fico Store upplevde jag följande: Gradera VARJE ALTERNATIV 
mellan 1-5 där 1 betyder väldigt dåligt och 5 väldigt bra. 

 
_____ Utseende/design  
  
_____ Kvalitet  
  
_____ Pris  
  
_____ Klädmärken  
  
_____ Expediering (personalens service) 
 
 

14. Vad skulle få dig att oftare konsumera kläder hos Fico Store? 
 

 Bättre service  
 Högre kvalitet 
 Lägre pris 
 Andra varumärken 
 Större sortiment av nuvarande varumärken 
 Annat: ____________________________________________________________ 

 
 

15. Skulle ökad tillgänglighet till butiken få dig att handla mer från Fico Store? 
 

 Ja 
 Nej 

 
Om du har svarat JA, vilken form av ökad tillgänglighet 
 

 Webbshop 
 Butik i galleria 
 Längre öppettider  
 Annat: ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Intervju 
 
Intervjufrågor till Fico Store 
 

• Fakta om butiken: omsättning, anställda osv 

• Vad är er Affärsidé? 

• Vilken är er Huvudmålgrupp?  

- Vad tror du om framtiden för detta? 

• Hur ser den egentliga kundgruppen ut?  

- Hur vill ni att den ska se ut? 

• Vilka är era största kunder? 

• Vilka är era mest lönsamma kunder? 

• Vilka är era potentiella kunder? 

• Hur ser ni på konkurrenssituationen?  

- Vilka är era största konkurrenter? 

• Hur vill ni att kunderna ska uppfatta Fico på marknaden jämfört med konkurrenterna? 

- Kan den förändras i framtiden? Behövs det?  

• Produkt, vad signalerar sortimentet? 

• Vilken Prisstrategi använder ni er av? 

• Vad använder ni er av för Marknadsföring idag? 

• Hur är er uppfattning om expeditens roll gentemot kunderna?  

• Vad har ni för kompetens i företaget?  

- Kommer kraven på kompetens att förändras i framtiden? 

- Hur utvecklar ni kompetensen i företaget? 

• Vilka anser ni vara era styrkor och svagheter inom företaget? 

- Gentemot konkurrenterna? 

- Gentemot leverantörerna?  

- Vad är ni bra på? 

- Vad är ni mindre bra på? 

• Externt, vilka hot och möjligheter ser ni på marknaden? 

- Hur konjunkturkänslig är branschen?  

- Finns det någon politisk utveckling som kan påverka branschen? 

- Hur kan relationen till era leverantörer förändras? ¨’ 
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• Vilka trender ser ni på marknaden, vart är branschen på väg? 

- Konsumtionsutveckling? Kan sociokulturella förhållanden påverka branschen? 

- Konkurrensutveckling? 

• Har ni någon uttalad Strategi idag? 

- Hur arbetar ni gentemot era leverantörer? 

• Vilka investeringar har gjorts hittills? 

- Vilka investeringar kan ni tänka er att göra i framtiden? Planerade redan nu? 

• Vilka mål har ni för framtiden?  

- Fler butiker? 

- Var/vad vill ni att Fico ska vara om 5 år? 

• Vilka distributionskanaler använder ni er av? 

• Vilka delar tycker ni skulle vara mest intressanta för er del i marknadsplanen? 
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