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Sammanfattning 

 
Titel: Marknadssegmentering: Teori = Empiri? 

Författare: Heini Miettinen & Anna Wikström 

Handledare: Peter Gustavsson 

 

Bakgrund: En viktig del av företagsstrategin är marknadssegmentering. Genom den 

kan företag få bättre kunskap om sina kunder och deras behov och då kan kunderna nås 

effektivare. Marknadssegmentering är ett väl utforskat ämne och det har utvecklats 

hjälpmedel och modeller för att underlätta för företag att utarbeta en väl fungerande 

marknadssegmentering. Trots den akademiska världens försök att konkretisera teorier 

till praktiska riktlinjer, verkar de inte fungera i verkligheten. Företag vet inte hur de ska 

hantera den information som finns tillgänglig, vilket enligt oss återspeglar en brist i 

samspelet mellan den akademiska världen och företagsvärlden. 

 

Syfte: Med den här uppsatsen vill vi undersöka om det finns ett gap mellan den 

marknadssegmentering som har utvecklats i den akademiska världen och den 

marknadssegmentering som används i den praktiska företagsvärlden. Vi vill öka 

förståelsen för hur detta eventuella gap inom marknadssegmentering kan se ut och 

varför det har uppstått. Vi vill skapa en bättre medvetenhet om de olika synsätten och 

tillvägagångssätten och därigenom bidra till en ökad kunskap om hur gapet kan komma 

att minskas. 

 

Genomförande: Studien har genomförts genom en fallstudie på Sterisol. Det empiriska 

materialet har samlats in genom fem personliga intervjuer. 

 

Slutsats: Det existerar ett gap, eftersom synsättet och tillvägagångssättet på 

marknadssegmentering mellan den akademiska världen och företagsvärlden skiljer sig 

åt. Gapet kan beskrivas med teoretiska aspekter, som exempelvis behov och önskemål 

samt kundinformation, och empiriska aspekter, som exempelvis marknadsförändringar, 

konkurrenter och återförsäljare.  

 

Nyckelord: Marknadssegmentering, B2B, Sterisol, Gap 



  

 



  

 

Förord 

 

Vi vill tacka Sterisol för att det har gjort denna uppsats möjlig. 

 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare och våra opponenter för att de har kommit 

med uppmuntran och konstruktiv kritik. 

 
 

Vi önskar dig en trevlig läsning! 
 
 

Linköping, 2006-01-09 
Heini Miettinen och Anna Wikström 
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1. Inledning 

Det här kapitlet kommer att presentera uppsatsens ämnesval. Vi ger först läsaren en 

inblick i problembakgrunden som sedan mynnar ut i en problemdiskussion. 

Problemdiskussionen kommer att visa hur vår tankegång har lett fram till vårt syfte med 

uppsatsen. Därefter redovisas de undersökningsfrågor som vi har ställt upp, och vi 

redogör för de avgränsningar som vi har valt att göra. Kapitlet avslutas med en 

disposition för att underlätta för fortsatt läsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Världen håller på att förändras radikalt till följd av den globalisering som verkar idag. 

Under de senaste två decennierna har både de geografiska samt de kulturella 

skillnaderna mellan länder minskat med hjälp av snabbare förbindelser, förenklad 

kommunikation och tekniska hjälpmedel. Denna utveckling har skapat en 

konkurrenssituation med mer komplexa organisationer. På ett eller annat sätt påverkas 

varje företag, oavsett storlek, av globaliseringsprocessen, antingen genom det egna 

internationaliseringsarbetet eller genom konkurrensen från utländska företag på 

hemmamarknaden. Dessa nya villkor på marknaden har medfört att företag i allt högre 

grad måste reflektera över sina strategiska beslut för att försöka att ligga steget före sina 

konkurrenter. För att behålla sin konkurrenskraft bör företagsledningen kontinuerligt 

begrunda över flera faktorer i sin strategi. (Kotler et al, 1999) 

 

En av dessa avgörande faktorer i företagsstrategin är marknadssegmentering. Det 

innebär att marknaden delas in i mindre, homogena grupper och därigenom kan 

företaget få bättre kunskap om sina kunder och deras behov. (Kotler et al, 1999, s.401) 

Genom marknadssegmentering kan företaget nå kunderna effektivare, eftersom det blir 

lättare att utforma marknadskommunikationen när företaget vet vad som efterfrågas. 

Det blir även lättare att ta beslut om vilka produkter som ska utformas och var 

konkurrensinsatserna behöver sättas in. (Flodhammar, 1977) På marknaden idag räcker 

det heller inte längre med att bara erbjuda kvalitetsvaror och tjänster för kunder, utan 

företag måste även kunna skapa mervärde för kunderna, vilket gör det ännu mer viktigt 

att lära känna sina kunder (Kotler et al, 1999, s.401).  
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Följande exempel illustrerar lite av den problematik och de val som företag ställs inför 

gällande marknadssegmentering. Weinstein (1994, s.205) menar att 

marknadssegmenteringsstrategin kan liknas vid kortspel. Alla spelare (dvs alla företag 

som konkurrerar på en viss marknad) måste följa samma regler (branschregleringar) och 

får kort från samma kortlek (generella marknadsförhållanden). Varje spelare måste 

bestämma hur de ska spela sin hand (företagsstrategin) givet de resurser som finns 

(finansiella resurser, tekniska färdigheter, styrkor, svagheter etc.). Vissa spelare har 

”djupa fickor” och kan spendera mer än konkurrenterna; andra är aggressiva och vinner 

genom att veta när de ska spela korten eller lägga sig (använda affärskunskaperna). Alla 

händer bör inte spelas likadant, utan istället borde spelarna (företagen) koncentrera sig 

på de insatser som ger dem de bästa chanserna för framgång. I 

segmenteringssammanhang kommer framgången från de bästa prospekten för företaget, 

dvs från företagets tilltänkta marknader. Varje dag får företag tampas med liknande spel 

i den verkliga världen med höga insatser och begränsade resurser. Ett sådant företag är 

Sterisol som agerar inom hudvårdsbranschen och som presenteras närmare i avsnitt 4.1. 

Företaget självt menar att alla arbetsplatser behöver de slags produkter som det 

erbjuder, och eftersom företagets resurser är begränsade är det viktigt att hitta de 

segment av marknaden som ger det framgång. (Chefen för marknadssupport)  

 

En genomtänkt segmentering kan enligt Weinstein (1994, s.xi) skapa fördelar för 

företag. Till exempel kan försäljningen stiga och de övergripande 

marknadsföringsprestationerna förbättras. Emellertid har många framgångsrika företag 

problem med att utforma en väl fungerande marknadssegmentering (Weinstein, 1994, 

s.xi), vilket även Sterisol har. Hur kommer det sig? I vilken utsträckning är den 

nuvarande kunskapen om marknadssegmentering användbar? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadssegmentering är ett väl utforskat ämne. Ett stort antal författare har intresserat 

sig för området och har behandlat det både utifrån konsument- och business-to-

businessperspektiv. Litteraturen som finns tillgänglig skildrar marknadssegmentering ur 

akademisk synvinkel och beskriver hur segmenteringsarbetet bör se ut och vilka steg 

som företag bör följa för att uppnå en lyckad indelning av sin marknad. Olika 
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hjälpmedel och modeller har utvecklats som ska underlätta för företag att utarbeta en 

effektiv marknadssegmentering. Trots den akademiska världens försök att konkretisera 

teorier till praktiska riktlinjer, verkar de inte fungera i verkligheten. Företag vet inte hur 

de ska hantera den information som finns tillgänglig (McDonald & Dunbar, 1998, 

s.xvii) och många företag har problem med att just operationalisera 

segmenteringsarbetet (Dibb, 1998, s.394). Det återspeglar enligt oss att det finns en brist 

i samspelet mellan den akademiska världen och företagsvärlden.  

 

McDonald & Dunbar (1998, s.1) menar vidare att många företag utgår ifrån ett 

resursbaserat perspektiv1 när de gör sin marknadssegmentering. Författarna anser att 

företagen då mister möjligheten att skapa konkurrensfördelar. Enligt deras uppfattning 

borde företag utgå ifrån en marknadsbaserad2 segmentering där kundernas behov och 

värderingar sätts främst. Myers (1996, s.6) menar också att företag bör se mer till 

marknadsundersökningar och kundernas behov när segmenten utformas. Tidigare var 

det enligt Myers (1996, s.6) företagsledarna själva som valde ut marknadspositionerna, 

utan att se till dessa faktorer. Vidare, anser Weinstein (1994, s.xi) att företag inte inser 

den fulla potentialen med segmentering. De gör ofullständiga och intuitiva analyser av 

sina marknader utan att närmare begrunda över sina indelningar. Dessa ovan nämnda 

författares syn på marknadssegmentering återspeglar detta missnöje med hur företagen 

går tillväga när de ska utforma sina marknadssegment. Dibb (1998, s.397) påvisar att 

det verkar finnas en skillnad mellan akademikers och företagares tillvägagångssätt och 

syn på marknadssegmenteringsprocessen, och det är inom detta område som vi är 

intresserade av att undersöka. 

 

 

 

 

 
1 Ett resursbaserat perspektiv innebär att företaget skapar konkurrensfördelar med hjälp av de egna 
resurserna och kompetenserna (McGee et al, 2005, s.251)  
2 Ett marknadsbaserat perspektiv innebär att företaget skapar konkurrensfördelar genom att utgå ifrån 
marknaden och därigenom positionera sig (McGee et al, 2005, s.154) 
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1.3 Syfte 

Med den här uppsatsen vill vi undersöka om det finns ett gap3 mellan den 

marknadssegmentering som har utvecklats i den akademiska världen och den 

marknadssegmentering som används i den praktiska företagsvärlden.  

 

Vi vill öka förståelsen för hur detta eventuella gap inom marknadssegmentering kan se 

ut och varför det har uppstått. Vi vill skapa en bättre medvetenhet om de olika synsätten 

och tillvägagångssätten och därigenom bidra till en ökad kunskap om hur gapet kan 

komma att minskas.  

 

1.4 Preciserade undersökningsfrågor 

Vi kommer i denna uppsats att undersöka marknadssegmentering utifrån en 

frågeställning.  

 

• Existerar det något gap mellan den marknadssegmentering som har utvecklats i den 

akademiska världen och den konkreta marknadssegmentering som utformats i den 

empiriska kontexten, dvs i den praktiska företagsvärlden? 

 

Om det blir ett jakande svar på den, kommer vi även att undersöka två följdfrågor; 

- Hur ser gapet ut? Med vilka egenskaper kan gapet beskrivas? 

- Varför har gapet uppstått?  

 

 

 

 

 
3Vi har valt att använda oss av ordet gap, då vi anser att ordet symboliserar ett begrepp mer än vad 
exempelvis orden skillnad eller differens gör. Ordvalet beror även på att det finns en utvecklad ’gapteori’ 
av Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990) som behandlar tjänsteföretag och de skillnader som kan uppstå 
mellan den förväntade tjänsten och den upplevda tjänsten. Då teorin behandlar skillnader och den ska 
användas för att analysera orsaker så att företagen kan sträva efter att minska dessa skillnader, anser vi att 
ordet gap passar vårt undersökningsområde.  
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1.5 Avgränsningar 

För att kunna uppfylla vårt syfte har vi valt att göra vissa avgränsningar. Vi kommer 

endast att behandla marknadssegmentering utifrån det gap som finns mellan akademiker 

och företagspraxis inom business-to-business- verksamhet, B2B. Vidare kommer 

uppsatsen enbart att behandla den svenska marknaden. Detta innebär att även om flera 

företag har en global verksamhet, kommer vi att undersöka syftet utifrån den svenska 

marknadens förhållanden och hur gapet kan se ut i Sverige. Vi kommer bara att se hur 

gapet kan se ut för små och medelstora företag, de s.k. SME4. För att få en djupgående 

empirisk analys kommer uppsatsen att utgå från enbart ett fallföretag. 

 

I denna uppsats representeras företagsvärlden av vårt fallföretag Sterisol. Det urval av 

författare som vi har gjort företräder den akademiska världen. Vi har avgränsat urvalet 

av författare genom kriteriet att de ska vara tongivande inom B2B-

marknadssegmentering.   

 

1.6 Disposition 

I figur 1 visas uppsatsens fortsatta disposition. I det följande kapitlet kommer vi att 

redogöra för vårt metodologiska syn- och tillvägagångssätt. I kapitel tre presenteras den 

teoretiska referensram som vi kommer att utgå ifrån. Kapitlet kommer att återspegla 

befintliga teorier och modeller som är gjorda inom ämnet marknadssegmentering. Det 

empiriskt insamlade materialet som är relevant för uppsatsens syfte redovisas i kapitel 

fyra. I det nästkommande kapitlet sammanvävs och analyseras den teoretiska 

referensramen med det empiriska materialet. Därefter följer de slutsatser som vi har 

kommit fram till och som kommer att besvara vår problemformulering. Uppsatsen 

avslutas sedan med förslag på vidare forskning inom ämnesområdet 

marknadssegmentering. 

 
4 Här utgår vi ifrån EU:s definition på SME, vilket omfattar företag med färre än 250 personer och som 
inte har en årsomsättning över 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning över 43 miljoner 
euro. (http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf) 
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Figur 1 Disposition  

Egen utformning 
 

Teori: Empiri: Analys Inledning Metod Slutsatser 
Modeller Sterisol  

Förslag på vidare 
forskning 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

som uppsatsen bygger på. Vi kommer att diskutera de metodologiska val vi har gjort 

och hur vår datainsamling har genomförts. Kapitlet avslutas med ett resonemang över 

konsekvenserna av våra val och hur dessa kan ha påverkat uppsatsens resultat.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt för att kunna uppnå en 

helhetsförståelse för marknadssegmenteringsarbetet. Detta innebär att vi har tolkat och 

försökt förstå hur olika personer upplever sin situation och hur det påverkar deras beslut 

och handlingar. (Ödman i Gustavsson, 2003, s.71f)  

 

Ödman (i Gustavsson, 2003, s.74f) menar att ett primärt begrepp inom hermeneutiken är 

den förförståelse som forskaren besitter, vilket innebär den kunskap som forskaren 

erhållit genom tidigare erfarenheter. Förförståelsen spelar en betydlig roll, eftersom det 

är den forskaren utgår ifrån när han tolkar och försöker förstå det studerade fenomenet. 

Som Ödman (i Gustavsson 2003, s.75) själv uttrycker det: ” Utan förförståelse, ingen 

förståelse”.    

 

Innan vi började vår datasamling läste vi mycket litteratur om marknadssegmentering 

för att få en bättre och djupare förståelse för ämnet. När sedan datainsamlingsprocessen 

började, använde vi våra nya och gamla kunskaper för att vi bättre skulle kunna ställa 

relevanta frågor under våra intervjuer och därmed få ut den information som vi behövde 

för fortsatt arbete. Intervjusvaren har under bearbetningsfasen tolkats av oss utifrån våra 

personliga bakgrunder som ekonomistudenter och gjort det omöjligt för oss att hålla oss 

helt objektiva. Olika händelser får ju olika betydelser för olika människor då forskare 

alltid gör tolkningar av verkligheten, och därmed kommer uppsatsen att präglas av våra 

tolkningar (Lantz, 1993). Då det är omöjligt att bedriva opartisk forskning bör den 

hermeneutiske forskaren, dvs vi, aktivt delta i det fenomen som studeras (Lundahl och 

Skärvad, 1999, s.43). Vi har under våra intervjuer deltagit i diskussionen med 

intervjupersonen och fört en dialog om ämnet marknadssegmentering och har därmed 

inte varit passiva observatörer.  
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Ett hermeneutiskt synsätt på vetenskap innebär alltså att vi har en förförståelse med oss 

från början och att denna påverkar våra val samt tolkningar av verkligheten. Vår 

förförståelse spelade därmed en stor roll under den empiriska insamlingen och 

analyseringen av insamlad information. Vi tror dock inte att det är möjligt att lämna 

förförståelsen helt då den hjälper oss att bringa klarhet i det studerade fenomenet. 

Förförståelsen kan t.o.m. fungera som en tillgång för forskningsprocessen. (Ödman i 

Gustavsson, 2003, s.75)  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Innan arbetet med uppsatsen började, kontaktade vi Sterisol för att se om det fanns 

intresse för ett samarbete. Vi träffades för att beskriva mer utförligt vad uppsatsarbetet 

skulle gå ut på och fick därefter klartecken på att ett samarbete kunde inledas. Under 

detta första möte, hölls en företagspresentation för att vi skulle erhålla en grundläggande 

bild av företaget. Vi fick även information om Sterisols strategiska arbete och det var 

efter detta samtal som vårt intresse för ämnesområdet marknadssegmentering väcktes. 

Vi såg att företaget hade svårigheter med sin marknadssegmentering och ställde oss då 

frågan ”varför är detta problematiskt?”. Genom att vi ställde oss själva denna varför- 

fråga och att vi tog vår utgångspunkt i den verkliga världen, är detta i enlighet med vad 

Cooper & Schindler (1998, s.31) kallar för ett induktivt angreppssätt. 

 

Efter att vi bestämt oss för vårt intresseområde, började vi leta upp och läsa litteratur 

som behandlade ämnesområdet för att kunna precisera vårt syfte. Detta arbete ledde till 

en referensram med teorier och modeller för uppsatsen som användes för att utforma 

intervjuguider samt senare även för att analysera dessa insamlade empiriska data vidare. 

Med andra ord kan det sägas att vi utgick ifrån existerande teorier och använde dessa för 

att dra slutsatser om en enskild händelse, vilket enligt Andersen (1998, s.29) är vad som 

karaktäriserar ett deduktivt angreppssätt. 

 

Detta angreppssätt har medfört att uppsatsen har, som vi redan nämnt, en induktiv 

utgångspunkt då intresset för ämnet marknadssegmentering uppstod efter ett besök på 

Sterisol. Vi menar dock att vi därefter har haft ett deduktivt angreppssätt då uppsatsen 

bygger på befintliga teorier som sedan jämförts med det empiriska materialet. Vi hoppas 
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därmed att med denna uppsats kunna bidra till en ökad förståelse för det eventuella gap 

som finns inom marknadssegmentering.  

 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. Detta gjordes för att vi ville få 

en djupare förståelse för hur marknadssegmenteringen går till i ett B2B-företag, och för 

att kunna återge detta har vi samlat in information genom en studie på Sterisol. (Bell, 

1995, s.15) Genom att utgå ifrån den kvalitativa metoden menar vi att vi har kunnat 

skapa en djupare förståelse för problemet vi har studerat. (Andersen, 1998, s.31) 

 

Med tanke på vårt syfte hade det inte varit fördelaktigt att göra en kvantitativ studie, 

eftersom en sådan studie gått ut på att förklara det undersökta fenomenet. Vi ville kunna 

förstå mer utförligt hur marknadssegmenteringsarbetet sker inom ett B2B-företag, vilket 

är karaktäristiskt för den kvalitativa metoden. (Andersen, 1998, s.31) Vi ansåg det även 

fördelaktigt att använda en kvalitativ metod då vi ville beskriva fenomenet med ord och 

inte förklara marknadssegmentering med siffror som vi hade gjort med en kvantitativ 

metod (Bryman & Bell, 2005, s. 297). Den valda metoden gav oss även möjlighet att 

erhålla fyllig data genom att vi kunde ställa öppna och diskuterbara frågor (Patel & 

Tebelius, 1987, s.62), vilket vi inte hade kunnat erhålla med den kvantitativa metoden 

eftersom den är mer strukturerad med slutna frågor och sluten ordning (Bryman & Bell, 

2005, s.361). 

 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata för att få information om 

marknadssegmentering. Primärdata är den information som vi själva har samlat in, 

vilket vi har gjort genom intervjuer på Sterisol (Andersen, 1998, s.150). För att försäkra 

oss om att informationen som vi har fått var tillförlitlig och att vi inte har missförstått 

intervjusvaren, skickade vi en sammanfattning av intervjun till våra intervjupersoner 

som de sedan kunde granska och därefter påpeka eventuella missförstånd.  

 

Vi har även använt sekundära data som är insamlade och sammanställda av andra 

personer (Lekvall & Wahlbin, 2001). Sekundärdata består av information om 

fallföretaget, som Sterisol tillhandahållit. Den bestod av en företagspresentation och en 
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balansräkning av generell och övergripande karaktär för att vi lättare skulle kunna bilda 

oss en uppfattning om företaget. Vi anser att denna information inte har påverkat 

bearbetningen eller analysen av insamlade data i någon högre grad.  

 

Till den teoretiska referensramen har vi letat efter litteratur med relevanta teorier och 

modeller om marknadssegmentering. Litteratur kan i allmänhet delas upp i primär- och 

sekundärkällor (Bell, 1995, s.65). Vi har endast använt oss av primärkällor, dvs 

originalverk, för att själva kunna bilda oss en uppfattning om vad den ursprungliga 

författaren menat. Därigenom har vi kunnat undvika missförstånd och förvanskningar 

som kan ha gjorts av andra författare när dessa refererar i andra hand.   

 

2.3.1 Fallstudie 

Vi har i denna uppsats valt att göra en fallstudie där vi utgår från ett företag och dess 

marknadssegmenteringsprocess. I fallstudier ligger fokus på en speciell enhet som görs 

till föremål för mer ingående studier. (Jacobsen, 2002, s.95) Generellt sett kan det sägas 

att fallstudier är att föredra ”…when ‘how’ or ‘why’ questions are being posed, when 

the investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary 

phenomenon within some real-life context” (Yin, 2003, s.1). För att förstå fenomen som 

är helt eller delvis okända och som innehåller stora mängder variabler och samband, 

används framförallt fallstudiebaserad forskning (Gummesson i Gustavsson, 2003, 

s.115). Det är dock viktigt att komma ihåg att en fallstudie inte är automatiskt kvalitativ, 

utan det kan t.o.m. gynna uppsatsen om kvantitativ data inkluderas (Yin, 2003, s.14). 

Vårt syfte medför dock att vi endast behandlar kvalitativa data, då en kvantifiering hade 

inneburit en förenkling av undersökningsvariablerna. Vi ville kunna undersöka vad som 

sker på ett företag och hur och varför det sker eftersom vi vill förstå 

marknadssegmenteringsprocessen på djupet (Gummesson i Gustavsson, 2003, s.126).  

 

Då vi har valt att studera endast ett fall, har det inneburit att vi har kunnat studera ett 

flertal variabler inom ämnet marknadssegmentering. Genom det här förfarandet har vi 

kunnat få ett helhetsperspektiv på hur ett företag går tillväga i sin 

marknadssegmenteringsprocess, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt 

syfte. Att vi koncentrerat oss på ett fallföretag har möjliggjort att vi har kunnat uppnå 

större djup i forskningen, få mer uppmärksamhet på dynamiken i situationen och få 
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bättre insikter med hjälp av detaljerad kunskap om och förståelse av ett specifikt 

exempel (Denscombe, s.178). Ett fallföretag var även relevant med tanke på 

tidsaspekten (Andersen, 1998).  

 

Utgångspunkten i vårt vetenskapliga angreppssätt har som tidigare nämnts varit 

induktiv. Det har inneburit att valet av fallföretag gjordes redan i ett tidigt skede och 

empirin har legat till grund för uppsatsens ämnesinriktning. Vi valde att kontakta ett 

företag innan uppsatsarbetet kom igång på riktigt, då vi vet vilket tidskrävande arbete 

detta är. Vi fick kontakt med Sterisol genom personliga kontakter och bestämde ett 

möte för att se om ett samarbete kunde inledas eller ej. Företaget ställde sig positivt till 

en samverkan oavsett vilket ämnesområde inom strategi uppsatsen skulle komma att 

behandla och därmed var valet av fallföretag klart.  

 

2.3.2 Intervju 

Vi har i denna uppsats använt oss av personliga intervjuer och vi har valt att göra alla 

’ansikte-mot-ansikte’ (Cooper & Schindler, 1998, s.291). Vi har utfört våra intervjuer 

på intervjupersonens arbetsplats för att personen ska känna sig bekväm med situationen 

(Dahmström, 1996). De personliga intervjuerna anser vi skapar en nära kontakt med 

intervjupersonerna och kan därmed ge en mer realistisk bild av företaget, och därför har 

vi valt att använda denna metod vid alla våra intervjuer.  

 

Vi har valt en kvalitativ datainsamlingsmetod och det medför ett användande av 

kvalitativa intervjuer, dvs både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den 

ostrukturerade intervjun behandlar ofta generella teman, medan den semistrukturerade 

intervjuformen belyser mer specifika teman. (Bryman & Bell, 2005, s. 362f) Vi har 

använt oss av både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer för att kunna 

diskutera både övergripande teman angående marknadssegmenteringsarbetet och även 

för att kunna erhålla mer detaljerad information. Båda intervjuformerna är flexibla, 

eftersom forskaren kan anpassa sig efter hur intervjupersonen svarar och följa upp de 

frågor som är av intresse (Bryman & Bell, 2005, s.361) Vi ansåg att intervjuformerna 

gav oss tillfälle att förtydliga både vad vi och vad intervjupersonerna menade. Detta 

tycker vi var viktigt för att vi skulle få ut nödvändig och relevant information för vårt 

undersökningssyfte. (Andersen, 1998, s.161ff) 
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Under de första intervjuerna ansåg vi att den ostrukturerade intervjuformen var lämplig, 

eftersom vi behövde börja med att undersöka hur marknadssegmenteringsarbetet 

fungerade generellt. Vi behövde få material som stöd till den första 

undersökningsfrågan för att veta hur vi skulle gå vidare med forskningsprocessen. I den 

ostrukturerade intervjuformen lämnas utrymme för intervjupersonen att svara och 

resonera fritt, och vi ansåg att det var viktigt att ge intervjupersonerna så stort utrymme 

som möjligt att svara med egna ord (Patel & Tebelius, 1987, s.103). Metoden gav oss 

möjlighet att få övergripande information om marknadssegmenteringsarbetet, eftersom 

vi kunde ställa följdfrågor beroende på vad intervjupersonen tog upp.  

 

Den semistrukturerade intervjuformen använde vi vid de senare intervjutillfällena där 

mer specifika områden skulle diskuteras och mer detaljerade svar behövdes. Vi behövde 

erhålla mer detaljerad information om företagets marknadssegmenteringsarbete för att 

kunna uppfylla vårt syfte och vi ansåg då att en högre struktureringsgrad var nödvändig.  

 

Enligt Bell (1995, s.92ff) ställer en öppen intervju höga krav på intervjuarens 

skicklighet. Vi är inte erfarna intervjuare, och tog därför hjälp av en s.k. intervjuguide. 

Den hjälpte oss att inte tappa fokus eller missa något viktigt delområde (Bell, 1995, 

s.95), och dessa visas i bilaga 2-3. Intervjuguiderna har utformats med hjälp av vår 

teoretiska referensram. 

 

En nackdel med intervjuer kan vara att de s.k. intervjueffekterna kan uppstå. Det 

innebär att intervjuaren kan påverka intervjupersonen och vice versa, och tillsammans 

kan de åstadkomma snedvridna svar. (Svenning, 2003, s.164) För att försöka förebygga 

detta har vi i förhand skickat övergripande frågor till intervjupersonerna när detta varit 

möjligt. Det har vi gjort för att de skulle kunna läsa igenom frågorna och förbereda sig 

inför intervjun. På så sätt menar vi att det har blivit mindre risk att vi har inverkat på 

intervjupersonernas tolkning samt att svaren vi har fått har varit mer genomtänkta. Vi 

har försökt att undvika att använda oss av ledande frågor och vi har försökt att 

formulera frågorna så att de inte ger några indikationer på möjliga svarsalternativ (Kahn 

& Cannell, 1957, s. 128).   
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2.3.3 Val av intervjupersoner 

Den första kontakten med Sterisol etablerades med företagets VD, Björn Rylander. 

Under det första mötet fick vi reda på hur företaget var organiserat. Vi ansåg att VD:n 

var, genom sin befattning, den person som det var lämpligast att börja intervjuprocessen 

med. Den första intervjun genomfördes därför med VD 2005-11-02.  

 

Vi berättade för VD vad för slags information vi behövde i fortsättningen och han 

rekommenderade då några personer inom företaget som skulle kunna bidra till vårt 

undersökningsområde. VD:s uppfattning var att några av dem som varit med lite längre 

i företaget kunde bidra med viss information som vi efterfrågade och genom att prata 

med personer med olika befattningar kunde vi även få olika perspektiv på företagets 

arbete med marknadssegmentering. De personer som han föreslog var 

marknadsdirektören, chefen för marknadssupport, försäljningschefen och 

sortimentschefen. Vi ansåg att detta var ett bra förslag eftersom de två förstnämnda 

tillhör marknadsavdelningen och därför arbetar med de olika segmenten. De två andra 

personerna kändes relevanta med tanke på att försäljningschefen är den som står i nära 

kontakt med kunden och sortimentschefen blir ju även han indirekt inblandad i 

marknadssegmenteringsarbetet. Vi valde därför att utföra intervjuer med personerna 

som var rekommenderade, och sammantaget genomförde vi fem intervjuer.  

 

Marknadsdirektören Jan Gullers och försäljningschefen för Industri Sverige, Jan 

Vågebrant befann sig på företaget samma dag som vi intervjuade VD (2005-11-02), och 

därför gjordes en intervju med dessa personer. De var inte tillfrågade innan och vi hade 

därför inte haft möjlighet att tillgodose intervjupersonerna med en intervjuguide i 

förväg, utan de fick den i samband med intervjun. Vi bedömde att eftersom frågorna var 

övergripande och av generell karaktär kunde vi samtala med båda samtidigt. Jacobsen 

(2002, s.174) menar att en s.k. gruppintervju kan vara lämplig att använda om en 

problemställning ska utvecklas, och eftersom det var vårt syfte vid detta intervjutillfälle, 

ansåg vi inte det som något problem att båda intervjuades samtidigt. Vi anser att 

intervjun dock inte kan kategoriseras som någon gruppintervju, då Jacobsen (2003, 

s.176) klassificerar en sådan intervju när fem till åtta personer är inblandade och 

Morgan (i Bryman & Bell, 2005, s.394) inkluderar sex till tio personer. Vi ser 

intervjuformen fortfarande som en personlig intervju, dock har denna intervjumetod fått 
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inslag av de negativa effekterna som en gruppintervju kan medföra. Vid en 

gruppintervju har forskaren mindre kontroll över intervjun och har inte samma 

möjlighet att föra dess riktning (Bryman & Bell, 2005, s.401). Efter att ha transkriberat 

intervjun fann vi att marknadsdirektören var den som främst förde samtalet och vi som 

ovana intervjuare reagerade inte tillräckligt på detta. Försäljningschefens åsikter kom 

fram på sina ställen, men för att erhålla fler detaljerade synpunkter valde vi att intervjua 

försäljningschefen en gång till individuellt, vilket gjordes 2005-12-07.  

 

Vi utförde ytterligare två intervjuer på Sterisol 2005-12-01. Då intervjuades först chefen 

för marknadsupport Rein Kilk och sedan sortimentschefen Johan Lassus. 

 

2.3.4 Bearbetning av insamlat material 

De intervjuer som vi har gjort har spelats in med tillåtelse från intervjupersonen. Det 

inspelade materialet har sedan kunnat användas till att säkerställa att ingenting har 

missuppfattats och för att kunna använda direkta citat, vilka är de användningsområden 

som inspelat material kan ha enligt Bell (1995, s.95). En negativ konsekvens med att 

spela in intervjun är att intervjupersonen kan känna sig besvärad och därmed kan svaren 

bli återhållsamma (Trost, 1997, s.51). Vi tror dock inte att fallet var så under våra 

intervjuer. Intervjupersonerna blev alla tillfrågade innan intervjun började om vi fick 

spela in och ingen utav dem såg detta som ett problem, och detta påvisades genom att 

intervjupersonerna, enligt vår uppfattning, sedan var öppna och lugna under samtalen.  

 

Under insamlandets gång har vi gjort stödanteckningar på de tankegångar vi har fått, för 

att vi inte skulle glömma de direkta tankar vi fick vid intervjuerna och under 

bearbetningsprocessen. Detta är ett viktigt inslag i den kvalitativa metoden, eftersom det 

kan tillföra nya tankesätt kring problemområdet. (Patel, Davidsson, 2003, s.118f) Den 

insamlade primärdatan har vi valt att bearbeta genom att först skriva ned vad som 

framkommit.  I slutbearbetningen av materialet, efter att våra intervjupersoner godkänt 

det, har vi sammanfattat det så att informationen blir kvar, men i en mer förtätad form, 

och data av likartat innehåll har förts till samma kategori (Gummesson i Gustavsson, 

2003, s.132). 
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2.4 Metodkritik 

Två kriterier som kan användas för värdering och mätning av vetenskapliga 

undersökningar är validitet och reliabilitet. Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 102ff) är 

dessa främst anpassade till kvantitativ forskning, men de menar att dessa begrepp även 

kan användas som kvalitetsmått vid kvalitativa studier och omfattar då kvalitén i hela 

forskningsprocessen. Validitet innebär enligt författarna ”att upptäcka företeelser, att 

tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” 

och vidare gällande datainsamlingen måste forskaren ” lyckas skaffa underlag för att 

göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld” (Patel & Davidsson, 2003, 

s.103). Reliabilitet är enligt Bell (1995, s.62) ” ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 

lika omständigheter”.  

 

Ett tredje kriterium som enligt Gummesson (i Gustavsson, 2003, s.134) säkrar kvalitén i 

en kvalitativ studie är möjligheten att generalisera uppsatsens resultat. ”Generalisering 

kan ske på många nivåer, från en snäv generalisering inom ett begränsat område till 

universell giltighet” (Gummesson i Gustavsson, 2003, s.134). Författaren menar vidare 

att generalisering kan vara en del av validitetskriteriet, men vi har valt att behandla det i 

ett eget avsnitt då vi anser det vara en viktig del för fallstudiebaserade uppsatser.  

 

För att vår uppsats ska kunna accepteras som vetenskaplig och för att kvalitén ska 

kunna bedömas och säkerställas har vi nedan beskrivit vad vi har gjort för att höja 

validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheten på uppsatsen.  

 

2.4.1 Validitet 

För att öka validiteten i vår uppsats har vi intervjuat personer på Sterisol som vi anser 

besitter mest kunskaper inom vårt problemområde (Cooper & Schindler, 1998, s.168). 

Alla de som vi intervjuade har erfarenhet inom företaget och dessutom innehaft olika 

positioner som VD, marknadsdirektör, försäljningschef, chef för marknadssupport och 

även sortimentschef. Dessa personer har en gedigen kunskap om hur företaget fungerar 

och därför anser vi att de kan bidra med viktig och nödvändig information om företagets 

marknadssegmenteringsarbete. Det finns dock en viss risk att våra intervjupersoner kan 
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ha glömt vissa delar av segmenteringsprocessen då denna påbörjades för många år 

sedan (Alvesson & Sköldberg, 1996, s.129). För att underlätta för intervjupersonen och 

för att ge den mer tid att tänka tillbaka och förbereda sig, har vi skickat ut intervjuguider 

innan intervjuerna ägt rum. Detta anser vi höjer giltigheten för vårt empiriska material.  

 

Bryman & Bell (2005, s.368f) menar att det kan vara problematiskt att intervjua chefer i 

en organisation. Detta baserar de på att det kan vara svårt att få en nära kontakt med 

intervjupersonen, svårt att hitta en tidpunkt för intervjun och att det kan finnas en 

ovillighet att ’ta ledigt’. Vi har inte haft några av dessa nämnda problem, utan 

intervjupersonerna har varit samarbetsvilliga och haft möjlighet att vika tid till 

intervjuerna.   

  

Vi har använt oss av både strukturerade och semistrukturerade intervjuer som gjort att 

det har funnits utrymme för förklaringar och därmed har vi bättre kunnat undvika 

missförstånd. Det har även funnits en chans att ställa följdfrågor för att komplettera 

svaren ytterligare. Vi anser vidare att problemet med att intervjupersonen inte svarar 

sanningsenligt under intervjusituationen är minimal pga. att det inte var känslig 

information om deras roller som efterfrågades (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att öka 

validiteten på det insamlade materialet har båda författarna varit närvarande vid varje 

intervju.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

För att höja reliabiliteten på vår uppsats har vi redovisat vilket tillvägagångssätt vi har 

haft när vi har samlat in data och hur den har behandlats och använts. Vi har även visat 

vad vi har haft för vetenskapligt synsätt för att göra läsaren uppmärksam på vad det har 

för innebörd. Det som forskaren betraktar som ett bra sätt att ge sig på problemet 

behöver inte vara en helt objektiv metod, men om forskarens värderingar redovisas 

öppet, kan viss objektivitet ändå uppnås (Lundahl & Skärvad, 1999, s.14). Då vårt 

vetenskapliga synsätt är präglat av hermeneutiken kan vi inte hålla oss helt objektiva, 

utan uppsatsen präglas av subjektiva tolkningar. För att öka pålitligheten har vi dock 

försökt att vid användning av vårt empiriska material att konsekvent visa tydligt vilka 

avsnitt som är våra egna tolkningar och vad som är intervjupersonens uppfattningar.  
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Detta gör det möjligt för läsaren att själv bedöma och tolka uppsatsens innehåll. (Patel 

& Tebelius, 1987, s.80)  

 

Våra intervjuer har skett på intervjupersonens arbetsplats, vilket ökar troligheten att 

personen känner sig bekväm och avslappnad (Dahmström, 1996). Detta är av betydelse 

för att intervjupersonen ska känna sig motiverad att uppge uppriktig och sanningsenlig 

information. Vi tycker att de personer som vi har intervjuat har varit engagerade och 

samarbetsvilliga och enligt vår uppfattning har de återgivit uppriktiga svar. Detta gör 

det möjligt att tolka den information som vi har erhållit. (Patel & Tebelius, 1987, s.80) 

 

Intervjuerna har i stor utsträckning baserats på öppna frågor och här kan det vara kritiskt 

att inte leda intervjupersonen i någon riktning (Patel & Tebelius, 1987, s.80). Vi har 

försökt att inte använda oss av några ledande frågor och heller inte lagt ord i munnen på 

intervjupersonen. Vi har även spelat in alla intervjuer och låtit intervjupersonerna 

granska det bearbetade materialet för att kunna försäkra oss om att vi har återgett rätt 

information i uppsatsen.  

 

2.4.3 Generaliserbarhet 

För det mesta handlar kritiken mot fallstudier om att resultaten kan vara svåra att 

generalisera. Enligt Bryman & Bell (2005, s.320) gäller detsamma även kvalitativa 

forskningsresultat, vilka kan vara svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

producerades. Vid en fallstudie är det är nästan omöjligt att få ett urval som är 

tillräckligt omfattande för att det i statistisk bemärkelse ska kunna representera hela 

”populationen” (Denscombe, 2004, s.178).  

 

Yin (2003, s.32) menar att fallstudier leder till en analytisk generalisering då utvecklad 

teori används som mall med vilken resultatet från den empiriska undersökningen 

jämförs och sådan information kan generaliseras enklare. Generaliseringen sker alltså 

till teori som hela tiden bidrar till ökad förståelse (Gummesson i Gustavsson, 2003, 

s.126). Det är kvalitén hos teoretiska reflektioner och slutsatser som är det viktiga. ”Det 

är ‘den bindande kraften i det teoretiska tänkandet’ och inte statistiska kriterier som är 
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det avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ undersökning 

diskuteras”. (Mitchell i Bryman & Bell, 2005, s.320) 

 

Fallstudier kan användas för att pröva begrepp och teorier. Teorin ger en grund för att 

kunna överföra slutsatser från ett fall till ett annat eftersom teorin erbjuder tydliga och 

logiska utgångspunkter för studiens fynd och slutsatser. (Denscombe 2004, s.185) Vi 

har med hjälp av vår fallstudie kunnat forska om det existerar ett gap eller ej. Genom 

vår undersökning har vi även kunnat utforska hur detta gap kan se ut och hur det kan ha 

uppstått i vårt speciella sammanhang. 

 

Forskning som bygger på fallstudier kan även motivera generaliseringar från 

forskningsfynden genom att se till att de data som har samlats in är representativa för 

fallet (Denscombe, 2004, s.189). När vi gjort vår datainsamling har vi intervjuat 

nyckelpersoner på Sterisol som har varit mycket kunniga. Vi har pratat med människor 

med olika befattningar för att få en mer komplett bild av processen då intervjupersonens 

befattning i viss mån kan påverka det som intervjupersonen framhåller som viktigt. 

Denscombe (2004, s.189) menar att det vid fallstudier och mindre urval, där inga 

anspråk på representativitet görs, måste tillräckliga detaljer tillhandahållas om de 

studerade enheternas beskaffenhet och hur de valts ut. Vi har försökt att göra detta 

genom att så noggrant som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt vid undersökningen 

och hur vårt urval av intervjupersoner har gått till. ”Det mesta av den småskaliga 

och/eller kvalitativa forskningen ägnar sig egentligen åt fyndens överförbarhet snarare 

än deras generaliserbarhet” (Denscombe, 2004, s.182). Enligt Denscombe (2004, 

s.182) är överförbarhet en process där forskaren och läsarna sluter sig till hur fynden 

kan tänkas relatera till andra situationer. 

 

Sterisol kan dock med sin segmentering vara ett särfall och det är möjligt att inga andra 

företag har haft en liknande process. Vi menar att de reflektioner vi har gjort, kan vara 

till nytta för dem som är intresserade av problemen kring marknadssegmentering. Andra 

företag och forskare kan få idéer och reflektioner till andra studier samt att vår studie 

kan bidra med insikter om organisationer och deras marknadssegmentering. Vi anser i 

likhet med Gummesson (i Gustavsson, 2003, s.127) att ett enstaka fall inte bevisar 

någonting, men det kan öka förståelsen för fenomenet marknadssegmentering och det 
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gap som kan finnas mellan den akademiska världens och företagsvärldens uppfattning. 

Vårt fall kan även utgöra indikationer, förse forskningen med data och hjälpa till att 

konkretisera en teori.  

 

2.5 Källkritik 

Jacobsen (2002, s.210) menar att källornas kvalité bör granskas genom att t.ex. bedöma 

författarens kunskap och kompetens. Vår teoretiska referensram bygger på ett urval av 

den litteratur som finns inom marknadssegmenteringsområdet, vilket kan göra att detta 

urval kan komma att präglas av vår subjektiva uppfattning om vilka teorier och 

modeller som behöver tas upp. Enligt Andersen (1998, s.75) är det avgörande för 

uppsatsens resultat att göra grundliga och systematiska litteraturstudier. Det finns tre 

grundläggande tillvägagångssätt för att göra detta; att fråga någon kunnig inom ämnet, 

läsa artiklar och söka igenom litteratur med hjälp av bibliografiska sökredskap, dvs 

databaser (Andersen, 1998, s.76). Vi har använt oss av det sättet Andersen (1998) 

rekommenderade. Vi har strävat efter att hitta författare som är tongivande inom ämnet 

marknadssegmentering genom att se vilka författare som återkommande har blivit 

citerade i akademisk litteratur. Vårt tillvägagångssätt har inneburit att vi har tagit hjälp 

av bibliotekspersonal, akademisk litteratur samt att vi har använt oss av Linköpings 

universitets databaser. Vi anser att vi har valt ut de teorier som ger en trovärdig tolkning 

och bidrag till vårt undersökningssyfte. 

 

Vi har även använt uteslutande originalkällor i vår teoretiska referensram. Det är viktigt 

då vi därigenom har kunnat själva läsa det som primärkällan säger och på så sätt har vi 

undvikit andra författares åsikter och uppfattningar. Ju längre bort vi kommer från en 

förstahandskälla desto fler personer har beskrivningen passerat och varje person gör sin 

egen tolkning av informationen (Jacobsen, 2002, s.208). För att läsaren själv ska kunna 

säkerställa att vi inte gjort egna tolkningar, har vi valt att redovisa sidhänvisningar 

tillsammans med källrefereringen i så stor utsträckning som möjligt.  

 

2.6 Metodsammanfattning 

I figur 2 presenteras en sammanfattning av den valda metoden. Det hermeneutiska 

synsättet har präglat hela uppsatsen och vår förförståelse har även influerat våra 
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metodologiska val och tolkningar av verkligheten. Det vetenskapliga angreppssättet har 

varit deduktivt och praktiskt har vi genomfört en fallstudie med kvalitativ metod. 

 

 

Hermeneutiskt synsätt + förförståelse 

Vetenskapligt 
angreppssätt 

Praktiskt 
tillvägagångssätt 

- deduktivt - fallstudie 
 - kvalitativt 

 
Figur 2 Metodsammanfattning 

Egen utformning 
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras vår teoretiska referensram. Vi kommer att lägga fram vad 

som tidigare är forskat inom marknadssegmentering för B2B-verksamhet, vilken 

kunskap som finns och de modeller som är framarbetade. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande tabell som vi själva utarbetat och som vi har valt att kalla för 

integrerad teoretisk tabell. 

 

3.1 Frank, Massy & Wind 

Frank, Massy & Wind (1972, s.93) säger att industriella marknader kan segmenteras i 

en två-stegsprocess, vilket visas i figur 3. Det första ett företag ska göra är att hitta 

makrosegment som kan baseras på organisationskaraktäristik och utveckla en 

efterfrågeprofilkaraktäristik för varje segment. Varje makrosegment kan sedan delas in i 

mindre mikrosegment, vilket kan göras med hjälp av kundkaraktäristik eller decision-

making units, DMUs. DMU är den enhet som fattar besluten i företaget. Det populäraste 

sättet att dela in segment är genom Standard Industrial Classification, SIC, som i 

Sverige motsvaras av Svensk Näringsgrens Indelning, SNI. I SNI får alla företag en 

fyrsiffrig kod som gör att företag delas in efter bransch och verksamhetsområde 

(http://www.investorwords.com/4569/SIC.html). Detta kan även modifieras och brytas 

ner i ännu mindre segment genom att ta hjälp av geografi eller företagsstorlek. Även 

produktanvändning, lojalitet, struktur, teknologi, attityder, preferenser samt 

köpfunktion, dvs köporganisation och köpsituation, är relevanta faktorer. Det är 

väsentligt att bedöma varje segments värde och samtidigt även betrakta varje segments 

förändring över tiden. (Frank et al, 1972) 

 

Ett problem enligt Frank et al (1972, s.97) är att marknadsförare sällan kan känna till 

alla de parametrarna som kundernas efterfrågan är uppbyggt av.  
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Figur 3 Tillvägagångssätt till organisatorisk marknadssegmentering 

Frank et al, 1972,  s. 92 
 

3.2 Wind & Cardozo 

Wind & Cardozo (1974) anser att marknadssegmentering bör göras i två steg. Först ska 

den tilltänkta marknaden delas upp i makrosegment baserat på utseendet på kundens 

organisation och på köpsituation. Efter det ska makrosegmenten delas in efter 

karaktärsdragen för kundernas beslutsfattande enheter och dessa bildar då s.k. 

mikrosegment. Författarna har utvecklat en modell med de olika steg som bör följas för 

att uppnå en framgångsrik segmentering, vilket visas i figur 4.  

 

Till att börja med anser Wind & Cardozo (1974) att företag ska identifiera 

makrosegmenten. Dessa väljs ut genom att se till organisationers storlek, förbrukning, 

produktanvändning, bransch, organisationsstruktur, lokalisering och köpets karaktär. 

Denna information är kostnadseffektiv eftersom den oftast finns tillgänglig inom 

företaget. Därefter gäller det för företaget att välja ut de makrosegment som är attraktiva 

och som kan ge företaget nya möjligheter. Om de utvalda segmenten svarar på 

företagets marknadsföringsaktiviteter, behöver inga fler indelningar göras utan dessa 

ska då ses som målsegment. Om detta inte är fallet, ska företaget dela in 

makrosegmenten i mikrosegment. Genom information från den egna säljkåren om hur 

kundens beslutsfattande sker och betydelsen av köpet, kan grupperna delas in. Nästa 

steg är att välja ut önskvärda segment baserat på vilka kostnader och möjligheter de för 

med sig. Slutligen bör de valda segmenten noggrant profileras genom organisations- 

och beslutsfattandekaraktäristik.   
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Given a generic product/service 

Corporate objectives and 
resources START 

Identify Macro Segments based on 
key organizational characteristics 
such as: 
• Size 
• Usage Rate 
• Application of product 
• SIC category; and market 

served 
• Organization structure 
• Location 
• New vs. repeat purchase 

Select a set of  ”acceptable” macro segments 

Evaluate each of the selected macro segment on whether it 
exhibits distinct response to the firm’s marketing stimuli 

If it does, stop and use the 
macro segment as the target 
segment 

If it does not, identify within each acceptable macro segment, 
the relevant micro segments (i.e., with homogeneous response) 
based on the key DMU characteristics. This characteristic can 
be the criterion used in choosing among alternative suppliers or 
any other DMU characteristic, such as: 
• Position in authority and communications networks of 

firm 
• Personal characteristics: demographic, personality 
• Perceived importance of purchase 
• Relative importance of specific determinants of buying 

decision  
• Attitudes towards vendors 
• Decision rules 

Select the desired target micro segments based on the costs and benefits associated 
with reaching the segment 

Identify the complete profile of the segment based on the Organizational and DMU 
characteristics  

Figur 4 Tillvägagångssätt för att segmentera B2B-marknader 

Egen bearbetning, Wind & Cardozo, 1974, s. 156 
 

3.3 Flodhammar 

Enligt Flodhammar (1977) ska segment statistiskt sett vara homogena i jämförelse med 

andra grupper, men i praktiken måste grupperna vara meningsfulla för 

marknadsplaneraren och säljaren för att möjliggöra selektiva åtgärder, förbättra köpar- 
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och säljarrelationerna, ge bättre nulägesbeskrivningar, potentialbestämningar samt 

prognoser.  

 

Flodhammar (1977) ser segmenteringsarbetet som en flerstegsprocess där företaget 

successivt ska närma sig individer, t.ex. beslutsfattare och inköpare, som till sist är de 

personer företaget vänder sig till genom marknadsföringsprogram, och vars kunskaper, 

attityder och beteenden företaget vill påverka. Det väsentliga i segmenteringsprocessen 

är att finna marknadsdata som gör att företag kan mäta det organisatoriska köpbeteendet 

och utifrån det finna och värdera tänkbara kommunikationskanaler, vilken typ av media 

som ska användas samt hur konkurrensinsatsen ser ut. Data ska även samlas in om 

beslutsprocessen inom kundföretaget för att bättre kunna gruppera 

segmenteringsvariabler. Segmenteringsvariabler kan i första hand vara t.ex. SNI-koder, 

företagsstorlek och inköpsvolymer och för att sedan gå vidare genom att titta på 

köpsituation, individuella egenskaper hos inköparen och attityder.  

 

Flodhammar (1977) har utarbetat en modell som kan anses vara en checklista för 

segmentering och visas i figur 5. Företaget ska börja arbetet med att identifiera, 

avgränsa och kvantifiera segment samt söka marknadsmöjligheter. Därefter ska varje 

segment beskrivas med hjälp av data om t.ex. marknadsandel, säljvolymer och 

lönsamhet.  Sedan ska en handlingslinje väljas då marknadsplan utformas med mål för 

verksamheten, strategi och taktik planeras samt att företaget söker efter sin egen 

konkurrensfördel för att veta sina egna starka sidor.  

 

Enligt Flodhammar (1977) bör företag på producentvarumarknader kartlägga 

kundegenskaper enligt konceptet TEMKO1O2. Det som är viktigt är alltså kundernas 

teknologi (T), ekonomi (E), marknad (M), konkurrens om kunden (K), köpsätt (O1) och 

köpbeslutsgrupp (O2) och eventuellt andra yttre faktorer som kan påverka köpbeteendet 

och behoven som kunder kan ha. Denna kunskap om kunderna finns oftast hos 

säljorganisationen och marknadsförare men kan även återfinnas hos leverantörernas 

organisation, och kunskapen bör systematiseras. En vidare förklaring på 

kundegenskaperna är att teknologi innebär teknologisk nivå och kvalitetsmedvetande, 

ekonomi är priskänslighet och marknadsegenskapen innebär potential. Begreppet 

konkurrens betyder enligt Flodhammar (1977) marknadsandel hos kunden samt 
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konkurrens om kunden. Relation/attityd, dvs O1 och O2, avser inköpsavdelningens och 

kundens allmänna inställning till leverantören och inköpsfunktionen avser 

inköpsavdelningens roll och makt.  

 

Figur 5 Modell för segmentering på producentvarumarknader 

Flodhammar, 1977,  s. 248 
 

3.4 Shapiro & Bonoma 

Shapiro & Bonoma (1984) har utvecklat en marknadssegmenteringsmodell för 

industriella marknader som de kallar för Nested Approach, dvs sammanhängande 

segmenteringstaktik. Modellen består av fem steg som alla är beroende av varandra och 

visas i figur 6.  
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Stegen är: 

1. demografiska variabler som bransch, företagsstorlek och lokalisering av kund. 

Dessa variabler ger en bred beskrivning av kundernas företag och finns 

lättillgängliga för företaget.   

2. operativa variabler som teknologi, kundmöjligheter och användarstatus. Det kan 

vara viktigt att företaget inte endast segmenterar utifrån de befintliga kunderna 

utan även tar hänsyn till konkurrenternas identitet.    

3. köpbeteende, som relationerna mellan köpare och säljare, inköpsrutiner och 

krav, maktstrukturen inom företaget samt hur inköpsfunktionen är organiserad. 

4. situationsfaktorer, som produktanvändning, orderstorlek och krav på 

leveranssnabbhet. Dessa faktorer påminner om de operativa variablerna, men 

situationsfaktorerna är kortvariga och kräver mer detaljerad kunskap om 

kunderna. 

5. köparens personliga karaktäristik, som likhet mellan köpare och säljare, villighet 

att ta risker och köparens motivation. Dessa faktorer är viktiga eftersom det är 

enskilda individer som tar beslut om inköp, även om deras arbetsplats kan 

begränsa valmöjligheterna. 

 

 

Figur 6 Sammanhängande segmenteringstaktik 

Shapiro & Bonoma, 1984, s.105   
 

Generellt sett bör företag arbeta sig systematiskt igenom alla delarna i modellen, dvs 

från steg 1 till steg 5. Data från de yttre delarna är generellt sett synligt och kräver inte 

detaljerad information om kunderna. Emellertid är de inre delarna, dvs 

situationsfaktorer och personlig karaktäristik, ofta mer användbara. Det kan vara möjligt 
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att det inte är nödvändigt för alla företag att använda varje nivå av modellen för varje 

produkt. 

 

3.5 Weinstein  

Företag ska, enligt Weinstein (1994), börja sin segmentering med att genomföra en 

segmenteringsanalys. De ska se till de segmenteringsvariabler som företaget anser vara 

relevanta för verksamheten. Sådana variabler kan vara geografi, marknadsstorlek eller 

fördelar för kunden. Därefter ska en segmenteringsbaserad strategi utvecklas då 

företaget identifierar sina segment samt väljer sin marknad. Sedan ska det försöka 

formulera en unik marknadsstrategi för att kunna positionera sig bland de kunder som 

företaget vill nå. Detta ska revideras om företagets prestationer på marknaden inte är 

tillfredsställande. En viktig förutsättning för en lyckad segmentering är ledningens 

engagemang.  

 

Ett praktiskt sätt att segmentera marknader enligt Weinstein (1994, s.189ff) är genom 8-

S-formeln som kan användas för både konsument- och industrimarknader. De åtta S:n 

är: 

• Select the market to evaluate. Företaget måste hitta en relevant marknad, vilket det 

gör genom att utgå från de egna resurserna. Segmentering kan då göras utifrån 

faktorer som produkt, geografi och/eller marknad, för att företaget sedan ska kunna 

fastställa vilka de nuvarande kunderna är samt vilka de potentiella kunderna kan 

vara. 

• Segmentation planning. Segmenteringsplaneringen, som består av utformning, 

insamling och analysering av relevant kundinformation, är en central del i en lyckad 

segmentering. Segmenteringsanalysen måste vara praktisk applicerbar för att kunna 

vara effektiv. Det är viktigt att företag väljer ut de rätta segmenteringsvariablerna 

och därefter gör en noggrann databearbetning för att få en så rättvisande analys som 

möjligt. Genom detta kan företaget testa om vissa segment är värda uppoffringen 

eller om de ska lämnas. För att företaget ska kunna ha en fungerande 

segmenteringsstrategi måste den integreras in i marknadsplanen som är ett 

hjälpmedel till att fastställa, värdera och reagera på olika marknadssituationer. 
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Marknadsplanen ska sedan löpande revideras för att den ska kunna reflektera de 

förändrade villkoren på marknaden. 

• Secure information. Ofta när svårigheter uppstår vill företag påbörja nya studier för 

att komma tillrätta med problemen. Företag bör då undvika att börja en 

datainsamlingsprocedur när befintlig sekundärdata ger önskad information. 

• Segment formation I. Tidigare undersökningar kan fungera som stöd för 

segmentutformningen. Dessutom kan företag ibland få värdefull information om de 

olika segmenten av andra företag med verksamhet inom liknande branscher. De 

tidigare kunskaperna, som kan fungera som grund för en ny segmenteringsmodell 

samt ge en grundläggande förståelse för marknaden, kan sedan justeras till den egna 

situationen. 

• Situational segmentation. För att få en bättre bild av den generella situationen på 

marknaden kan företag analysera olika segmenteringsvariabler som t.ex. 

kundfördelar, kundpreferenser och marknadsföringsmixfaktorer. Andra faktorer i 

denna analys är t.ex. försäljning per enhet, produkt eller varumärke. Psykografiska 

variabler kan användas då individer tar inköpsbesluten, men detta kräver att 

företaget redan besitter stor kunskap om marknaden. 

• Segment formation II. I steg fyra och fem har företaget gjort en grov segmentering 

och denna kategorisering kan förbättras genom ytterligare analys. Till att börja med 

kan företaget titta närmare på de valda segmenteringsdimensionerna. Om dessa 

finns med inom varje segment, fungerar variablerna mer som 

marknadsbeskrivningar och inte som segmenteringsvariabler, och bör därför inte 

användas till indelningar. Därefter ska företag leta efter unika 

segmenteringsdimensioner för att hitta sina konkurrensfördelar. 

• Select target markets. Ett eller flera segment bör nu väljas utifrån 

marknadssegmenteringsanalysen och de tillgängliga resurserna. Målet är att försöka 

nå de mest attraktiva segmenten med gynnsamma möjligheter på de mindre 

attraktiva segmentens bekostnad. 

• Strategy formulation. Det sista steget i processen är att med hjälp av segmenteringen 

utveckla både kort- och långsiktiga strategier. Företaget ska undersöka de behov 

som kunden har, den rätta marknadsföringsmixens utseende samt både den interna 

och externa omgivningen för att hitta en välfungerande segmenteringsstrategi. 
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3.6 McDonald & Dunbar  

McDonald & Dunbar (1998) anser att segmenteringsprocessen består av två 

övergripande faser. Första fasen innebär att utveckla segment för den marknad som 

företaget verkar i och i den andra måste företaget välja målsegment. Processen är sedan 

nedbruten i fem olika nivåer innehållande tolv olika steg, vilket figur 7 visar. Alla steg 

är presenterade i sammanfattning nedan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Segmenteringsprocessen 

McDonald & Dunbar, 1998, s. 30ff 
 

Det första steget innebär att definiera vilken marknad företaget agerar på genom att se 

vilka kundbehov de egna produkterna kan tillfredsställa. McDonald & Dunbar (1998, 

s.3) säger att en marknad är ”a customer need than can be satisfied by the products or 

services seen as alternatives”. Därefter ska ett diagram ritas upp över marknaden som 

ska segmenteras, där det egna företagets produkter och tjänster visas tillsammans med 

konkurrenternas. Hela säljledet ritas upp med all detaljerad fakta som företaget innehar 

om varje enhet. Här ska även olika köpbeteenden och vad/vem som påverkar 
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köpprocessen visas. Därefter väljs ut vart i diagrammet som företaget ska utveckla sina 

segment.  

 

Steg två kartlägger vem det är som köper. Detta kan ske med hjälp av företagsstorlek, 

geografi, företagslivscykel och inköpsbeteende.   

I steg tre undersöks vilka egenskaper marknaden värdesätter och som kunderna 

överlägger när de ska välja mellan olika produkter. Informationen kan erhållas från 

olika avdelningar i företaget och från tidigare gjorda marknadsundersökningar. Först 

ska det ses till vad det är som köps, sedan listas de kanaler där företagets och 

konkurrenternas produktsortiment kan köpas. Därefter ställs det upp när produkterna 

köps och hur betalningen sker. När alla dessa delsekvenser är gjorda måste 

förteckningen över alla egenskaper reduceras. Efter detta kan de främsta 

påverkansfaktorerna grupperas.  

 

Det fjärde steget kombinerar fakta från steg två och steg tre för att se vem som köper 

vad. Dessa kombinationer kallas sedan för mikrosegment. När första 

kombineringsprocessen är gjord, blir antalet mikrosegment alldeles för stort och 

behöver därför ses över ytterligare en gång. De segmenten som är kvar ska alla 

innehålla unika kombinationer av egenskaper som särskiljer dem från varandra. 

 

Steg fem undersöker varför en produkt köps. Skillnaden från nivå två är att här går man 

ifrån det mer mekaniska perspektivet på marknaden och ser till kundernas riktiga behov 

och önskemål. De kundfördelar som inte utgör en avgörande påverkan på köpbeslutet 

bör bortses och företaget ska koncentrera sig på dem som har en påverkan. Först här i 

processen läggs priskriteriet till. Slutligen kopplas alla dessa faktorer till de gjorda 

mikrosegmenten. 

 

I det sjätte steget formas mikrosegmenten till marknadssegment. Det första företaget 

behöver överlägga om är en miniminivå på säljvolym, ekonomiskt värde eller antal 

kunder som behövs för varje segment. Det andra som behöver överläggas är om hur 

stort antal segment företaget kan hantera. Sedan grupperas de mikrosegment med 

liknande ”köp- påverkansfaktorer” till marknadssegment. 
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I steg sju görs en verklighetskontroll till varje segment bestående av olika delar. Först 

kontrolleras att det går att mäta segmentets storlek. Sedan ses till företagets förmåga att 

identifiera de olika kunderna och deras efterfrågan så att varje segment är tillräckligt 

differentierat. Segmenten måste vara nåbara med olika marknadsföringsaktiviteter och 

segmenten måste överensstämma med företagets affärskoncept.  

I steg åtta ska de kriterier för hur attraktiva segmenten är tas upp. Företag kan se till 

växtpotential, storlek och vinstpotential. I steg nio analyseras sedan kriteriernas relativa 

vikt mot varandra ihop med de egna faktorerna nämnda i steg sex. Steg tio behandlar 

sedan kriterierna genom att kvantifiera varje attraktivitetskriterium som hög, medel och 

låg. I steg elva kan företaget sedan avgöra hur attraktiva de segment är, som valdes ut 

genom steg ett till sju.  

 

Det sista steget omfattar företagets konkurrenskraft. Företaget ska se till sin egen 

förmåga att möta varje segments krav jämfört med konkurrenternas; dock genom 

segmentets perspektiv, ej företagets. De attraktivaste segmenten från föregående steg 

behöver inte vara de som företaget ska välja. Företaget måste se till sin möjlighet att bli 

framgångsrik i relation till sina konkurrenter, dvs hitta var de egna konkurrensfördelarna 

finns någonstans. Efter detta är utväljandet av företagets segment klart och det som 

återstår är att utforma mål och strategier för att nå kunderna i segmenten. Författarna 

anser dock att marknadssegmenteringsprocessen ska ses över kontinuerligt. 

 

3.7 Integrerad teoretisk tabell 

Den ovan gjorda teorigenomgången har behandlat den litteratur som vi har bedömt vara 

relevant för vårt undersökningssyfte. De författarna som använts har, som tidigare 

nämnts, valts ut genom att de återkommande blir refererade till. Vi har i den teoretiska 

referensramen tagit upp sex perspektiv på marknadssegmenteringsarbetet för att kunna 

se om det finns gemensamma referenspunkter hos modellerna eller om åsikterna i den 

akademiska världen kraftigt går isär. Då modellerna innehåller många likheter menar vi 

att de vi har tagit med i detta arbete ger en fingervisning om hur akademiker anser att 

segmentering ska göras på B2B-marknader och att ytterligare modeller hade försvårat 

för läsaren. Vi kommer i det här avsnittet att sammanfatta de huvudaspekter som tas upp 

av författarna i vår teoretiska referensram. Detta kommer att visas i tabell 1.  
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I den integrerade tabellen har vi valt att dela in de aspekter företaget ska se till när 

marknadssegmenteringen sker; aspekter som författarna i vår teoretiska referensram har 

tagit upp. Då författarna har tagit upp en mängd olika aspekter har vi valt att gruppera 

dessa utifrån om de är relaterade till egenskapen marknad, organisation, produkt eller 

kund. Vi har valt att ha denna indelning då vi anser att många av de aspekter som 

författarna tar upp kan sammanfattas under dessa rubriceringar och vi anser att denna 

indelning underlättar läsningen. 

 

När det gäller egenskapen marknad, är författarna relativt överens om vilka aspekter 

som ett företag ska se till när ett segmenteringsarbete ska inledas, vilket de menar kan 

ske genom SNI- koder eller geografi. Weinstein (1994) och Wind & Cardozo (1974) 

menar vidare att företag kan ta det ett steg längre genom att hitta sina 

marknadsmöjligheter. Flodhammar (1977) menar att företaget även ska se till den 

marknadsandel som företaget har hos kunden. McDonald & Dunbar (1998) tar upp 

enligt oss, en viktig punkt som inte nämnts av de andra och det är att företaget måste 

definiera exakt vilken marknad de agerar på för att segmenteringen ska ske utifrån rätt 

grunder. De andra författarna verkar ha förutsatt att företaget redan har en 

marknadsdefinition att utgå ifrån, men det är ju inte alls självklart att detta har gjorts. 

Weinstein (1994) tar dock upp att företaget måste se till att det agerar på en relevant 

marknad. 

 

Perspektivet på vilka aspekter företaget ska se till på tilltänkta kunders organisation är 

också väldigt liknande. Det är två punkter som de flesta tar upp och det är 

företagsstorlek och hur köporganisationen ser ut. Shapiro & Bonoma (1984) menar att 

det är viktig att känna till maktstrukturen hos kunden eftersom den påverkar 

köpbeslutet. Weinstein (1994) är den författare som inte har sett till några egenskaper 

inom just organisation och Flodhammars (1977) åsikter är ganska kortfattade. Återigen 

är det McDonald & Dunbar (1998) som utmärker sig med, vad vi anser vara en viktig 

faktor, och det är att det egna företaget måste se till sina egna organisatoriska 

möjligheter och bestämma hur stort antal segment det kan hantera. 
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           Egenskap          
 
Författare 

Marknad Organisation Produkt Kund 

 
 
Frank et al 

• SNI  
• geografi 
 

• org.karaktäristik 
• DMU (köporg.) 
• köpfunktion 
• struktur 
• företagsstorlek  
 

• produkt –
användning 

• teknologi 
 

• behov/efterfråga 
• attityd 
• preferens 
• lojalitet 
• köpsituation 
• kundkaraktäristik 

 
 
Wind & Cardozo 

• bransch 
• lokalisering 
• makro: attraktivitet, 

möjligheter 
 

• org. storlek, struktur 
• makro och 

mikronivå: DMU 
 

• produkt –
användning 

• förbrukning 
 
 

• köpsituation, 
köpets karaktär 

• mikro: möjligheter 
• bearbetnings-

kostnader 
 
 
Flodhammar 
 

• makro: 
marknadsmöjligheter  

• SNI 
• marknadsandel 
 

• företagsstorlek 
• köpbeslutsgrupp 
 
 
 

• inköps –
volymer 

• teknologi 
 

• kundegenskaper 
• attityd  
• köpsituation 
• köpbeteende 
• mikro: lönsamhet 

(för segmentet) 
• konkurrensfördel 
• ekonomi 

 
 
Shapiro & Bonoma 

• lokalisering 
• bransch 
 

• företagsstorlek  
• köpbeteende; 

inköpsrutiner och 
krav, krav på 
leveranssnabbhet 

• org. av 
inköpsfunktion 

• maktstruktur 

• produkt –
användning 

• orderstorlek 
• teknologi 
 

• personlig 
karaktäristik 

• riskvillighet 
• motivation 
• användarstatus 
• möjlighet 
• relation mellan 

köpare och säljare 
 
 
Weinstein 

• relevant marknad 
genom produkt 
och/eller geografi 

• marknadsstorlek 
 

• ej behandlad 
 
 

• försäljning 
per enhet 

• varumärke 
 

• kundinformation 
• kundpreferenser 
• kundfördelar 
• attraktivitet 
• möjligheter 
• konkurrensfördelar 

 
 
McDonald & 
Dunbar 

• definiera vilken 
marknad företaget 
agerar på 

• geografi 
• säljledet 
• verklighetskontroll 
 

• köpprocess 
• företagsstorlek 
• företagslivscykel 
• antal segment som 

företaget kan hantera 
 

• produkt –
egenskaper 

• säljvolym 
 

• köpbeteende  
• behov och 

önskemål 
• lönsamhet 
• prisnivå 
• köp-

påverkansfaktorer 
• attraktivitet  
• företagets 

konkurrensfördelar 

 

Tabell 1 Integrerad teoretisk tabell 

Egen utformning 
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Produktanvändning och/eller förbrukning är de aspekter som företaget ska se till när de 

ska segmentera sin marknad enligt alla författarna. Produktegenskaper läggs därtill 

enligt McDonald & Dunbar (1998), och Weinstein (1994) menar även att man kan se till 

varumärket. Frank et al (1972), Shapiro & Bonoma (1984) och Flodhammar (1977) 

lägger till teknologi som innebär att kunden ser till kvalitén i produkten när den 

bedömer om ett inköp är aktuellt eller inte. 

 

Egenskapen kund är det som mest tas hänsyn till och som utgör en viktig punkt för alla 

författarna och dessa har tagit upp olika stort antal aspekter. Alla har dock menat att 

företag måste se till vilka möjligheter segmenten har och hur attraktiva de är att nå. 

Flodhammar (1977) tar upp den ekonomiska aspekten med sin faktor ekonomi som 

innebär att företag ska se till kundens priskänslighet. En viktig egenskap enligt oss är att 

se till kundens behov och önskemål, något som alla författarna utom Wind & Cardozo 

(1974) tar upp. Frank et al (1972) vill att företag även ska kartlägga kundkaraktäristiken 

och Weinstein (1994) menar att de fördelar som kunden kan få är viktiga att ta hänsyn 

till. Flodhammar (1977), Weinstein (1994) och McDonald & Dunbar (1998) tar upp en 

egenskap med segmenteringsarbetet som vi menar är av stor vikt. Detta är att företaget 

inte bara kan välja de attraktivaste segmenten, utan det ska välja de segment där störst 

konkurrensfördel finns. En annan aspekt som vi anser vara betydelsefull och som tas 

upp av Shapiro & Bonoma (1984) är relationen mellan köparen och säljaren, eftersom 

vi anser att det påverkar köpbeslutet i allra högsta grad. 

 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och den ovan gjorda teoretiska 

sammanställningen, har vi utformat ytterligare en sammanfattande tabell som vi 

kommer att använda i analysen. Den tabellen är en förenkling av den första och visas i 

tabell 2. I tabellen har vi valt att redovisa aspekterna i en sammanfattad form utan att ta i 

beaktning vilken författare som har tagit upp dem. Vi har valt att göra detta för att 

underlätta för läsaren att se parallellerna mellan teori och empiri tydligare, och därför 

har vi även valt att ta bort upprepade egenskaper. Dock, när det har varit nödvändigt att 

referera till enskilda författare i analysen har vi gjort detta.  

 

Denna teoretiskt baserade tabell kommer att ligga till grund för vår analys, där vi jämför 

den med det praktiska marknadssegmenteringsarbetet som sker hos vårt fallföretag 
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Sterisol. Vi kommer då att kunna undersöka hur synsättet och tillvägagångssättet skiljer 

sig åt och därefter kunna beskriva hur det eventuella gapet ser ut. 

 

  

Egenskap 
 
Författare 

Marknad Organisation Produkt Kund 

 
Akademiska världen 
 

• definiera vilken 
marknad företaget 
agerar på 

• relevant marknad 
genom produkt 
och/eller geografi 

• SNI/bransch 
• geografi 
• makro: attraktivitet, 

möjligheter 
• marknadsandel 
• marknadsstorlek  
• verklighetskontroll 
• säljledet 
 

• företagsstorlek  
• köporg. (DMU); 

maktstruktur, 
köpbeteende  

• antal segment som 
företaget kan hantera 

• företagslivscykel 
 

• produkt-
användning, 
inköps-
volymer 

• förbrukning  
• teknologi 
• produkt-

egenskaper  
• varumärke 
 

• mikro: möjligheter 
och lönsamhet (för 
segmentet), 
ekonomi  

• bearbetnings-
kostnader 

• konkurrensfördelar 
• kundfördelar  
• behov och 

önskemål 
• kundinformation  
• kundegenskaper 

såsom 
köpbeteende/ köp-
påverkansfaktorer  

• användarstatus 
• köpsituation 
• relation mellan 

köpare och säljare  
• prisnivå 

Tabell 2 Integrerad teoretisk tabell till analys 

Egen utformning  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Vi inleder med en kort 

beskrivning av fallföretaget Sterisol och därefter följer en sammanställning av de 

genomförda intervjuerna. 

  

4.1 Beskrivning av fallföretaget 

 

Bild 1 Sterisols logo 

www.sterisol.se  

 

Sterisol säljer konserveringsmedelsfria hudvårdsprodukter för arbetsplatser och 

offentliga miljöer. Företaget, med 57 anställda, hade år 2004 en omsättning på ca 12 

miljoner euro. Huvudkontoret och tillverkningen ligger i Vadstena. Sterisol tillverkar 

bl.a. tvål, hudlotion och handdesinfektion, se bilaga 1. (Företagspresentation, 2004) 

 

Sterisol startades 1974 som en del av Nobel Industrier. 1977 lanserades 

SterisolSystem® som är företagets egenutvecklade tillverknings- och 

förpackningsteknik som exempelvis håller luft- och bakterietätt. 1980 fick företaget 

status som självständigt bolag inom koncernen, men ingår sedan 1992 i Gepegruppen. 

(Företagspresentation, 2004) 

 

Sterisols affärsidé är ”att utveckla, tillverka och marknadsföra hudvårdsprodukter för 

arbetsplatser och offentliga miljöer med högt ställda krav på hygien, totalekonomi och 

skonsamhet för både människa och miljö” (www.sterisol.se). 

 

Företaget har dotterbolag i Danmark och Finland, men exporterar även till ett tjugotal 

länder runtom i världen. På den svenska marknaden är Sterisol marknadsledande inom 

segmentet ’större industriföretag’ med 75 % av marknaden. Inom hälsovård har Sterisol 

20 % och inom ’mindre industriföretag’ har företaget 5 % av marknaden. 

(Företagspresentation, 2004)  
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4.2 Intervjuresultat 

I detta kapitel återges det sammanställda intervjuresultatet. Det första avsnittet kommer 

att behandla Sterisols marknadssegmenteringsprocess och materialet i de kommande 

avsnitten har delats in efter de egenskaper som vår integrerade teoretiska tabell tar 

upp. För att tydliggöra viktiga begrepp har vi valt att göra dessa fetstilta.  

 

4.2.1 Marknadssegmenteringsprocessen  

Sterisols marknadssegmentering har växt fram genom en process som pågått under flera 

år. Marknadsdirektören menar att företagets marknadsgrupperingar är historiskt 

betingade. Sterisol ägdes ursprungligen av Barnängen och specialiserade sig då på 

storförbrukarsidan. Därmed började Sterisol som tvålföretag och, enligt 

försäljningschefen, kunde företaget dra nytta av att kunna säga att det kom från 

Barnängen då detta var ett känt märke. Chefen för marknadssupport säger att det stora 

lyftet kom under början på 80-talet då Sterisol köpte den största konkurrenten på 

marknaden, Colga. Genom uppköpet av Colga blev Sterisol inriktat på grov industri då 

företaget var väldigt stort inom produkter för den delen av industrin. Det blev då 

naturligt att Sterisol såg stora affärsmöjligheter på industrisidan. Chefen för 

marknadssupport anser vidare att det var ”produkterna som gjorde segmenteringen”. 

Han säger att segmenteringen inte var så genomtänkt, ”utan det skedde genom att 

produkterna passade här och där och sedan jobbade man bara efter det”. Vidare menar 

han att de flesta kunderna har följt företaget hela tiden. 

 

Chefen för marknadssupport urskiljer att företaget från början endast hade två segment; 

sjukvård och industri. Han säger att företaget utgick ifrån sitt koncept och såg vilka 

kunder som skulle kunna vara aktuella. Han tycker att produkterna i första hand 

utvecklades för sjukvården eftersom det var inom det segmentet Sterisol såg ett stort 

behov av bättre produkter, dvs mer hygieniska produkter. Industrisegmentet var också 

en följd av konceptet, eftersom de produkter som tidigare användes innehöll starka 

lösningsmedel och Sterisol utvecklade produkter som var milda, men som ändå tog bort 

mycket smuts. När Sterisols engångssystem kom var det revolutionerande, eftersom det 

tidigare användes stora burkar och hinkar med tvål inom industrin som var ohygieniskt. 
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Anledningen till att företaget framförallt ville komma in i storindustrin var för att nå de 

stora volymerna och kunna samla på sig referenser.  

 

Marknadsdirektören uppger att livsmedelssegmentet togs in i början på 1980-talet då 

företagshälsovården började växa till sig. Enligt marknadsdirektören anslöt sig alla 

företag till företagshälsovården som bestod av bl.a. läkare, sjuksköterskor och 

skyddsingenjörer. Chefen för marknadssupport säger att företagshälsovården kunde 

säga till företag att vissa produkter var tvungna att tas bort och ersättas med mildare 

produkter. När Sterisols produkter testades och en del av hudproblemen avhjälptes, blev 

det, enligt chefen för marknadssupport, företagshälsovården som kontaktade Sterisol. 

Marknadsdirektören säger: ”företagshälsovården blev snabbt Sterisols vänner eftersom 

företaget har ett intressant paket med skonsam hudvård att erbjuda”. Sterisol gick alltså 

tillsammans med företagshälsovården in i problemföretagen inom livsmedel, grov 

industri och sjukvården. Sterisol försökte att introducera krämer inom industrin, men det 

fanns ett stort motstånd mot detta, enligt chefen för marknadssupport ”för det skulle 

vara valkiga händer för då var man en riktig arbetare och det tycker en del fortfarande 

idag – men så är det ju inte”.  

 

Chefen för marknadssupport anger att Sterisol inte har gjort mycket arbete med 

marknadssegmenteringen under årens gång och att bearbetningen av segmenten har 

”gått i vågor”. Ibland har företaget satsat mycket på industrin och utvecklat produkter 

till dem, för att senare arbeta mer med ett annat segment, men i basen ligger de tre 

nämnda segmenten, dvs industri, sjukvård och livsmedel.  

 

Marknadsdirektören menar att företaget har haft en väldigt grov segmentindelning och 

därför har industri och vård klassats som huvudområden. Marknadsdirektören och 

försäljningschefen uppgav under den gemensamma intervjun att Sterisols segment ser ut 

enligt följande: 

1. livsmedelsindustrin 

2. verkstadsindustrin – lätt smuts 

3. verkstadsindustrin – hård smuts 

4. elektronik 

5. kontor, bank 
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Det enklaste sättet, enligt chefen för marknadssupport, är att dela in Sterisols segment 

som sjukvården (Landsting och Kommun= samma behov), livsmedelshantering och 

verkstadsindustrin (=svårare smuts, grov industri). Vidare menar han att det finns en 

gråzon med resterande segment som består av en mängd företag där förbrukningen per 

anställd inte är så stor; med människor som ”bara tvättar sig” med vanlig tvål. Den gråa 

zonen mellan storförbrukare och konsument är en stor marknad med potential, ”men 

annars tror jag att vi har ringat in det mesta” enligt chefen för marknadssupport och 

han säger också att ”man kan ju dela upp marknaden hur mycket som helst egentligen”. 

Han säger vidare att Sterisol har gått lite längre i segmenteringen och gjort en indelning 

på tio segment som är uppdelade i två grupper:  

 

Grupp 1: smutsigt arbete 

1. Smutsig tillverkningsindustri, vilket är på nedgång men som företaget känner till 

väl och därför bevakas den. 

2. Fordonsindustri, som är konstant och bevakas av företaget. 

3. Transport och service, som är växande och som företaget inte känner till lika väl. 

Detta anses vara ett framtidssegment. 

4. Bygg och entreprenad, vilket företaget inte känner till väl men som anses vara 

ett framtidssegment.  

5. Livsmedelsindustri, ej kommenterad. 

 

Sterisol har återförsäljare som når alla dessa ovanstående grupper.  

 

Grupp 2: rent arbete 

6. Ren industri/kontorsföretag, ej kommenterad. 

7. Kommun & stat, företaget har bra kontroll med återförsäljare som koncentrerar 

sig på dessa. 

8. Vård och tandvård, vilka Sterisol bearbetar själva.  

9. Hotell, där företaget inte satsar mycket men finns representerade.  

10. Legotillverkning, kan bli en viktig del om företaget får det att fungera. 

 

Chefen för marknadssupport säger att Sterisol ska arbeta igenom denna lista. Sedan ska 

företaget genom hela vägen knyta och stärka återförsäljare till varje segment. Därefter 
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ska säljkåren styras upp till att jobba mot de olika målgrupperna. Med de resurser som 

företaget har idag ser chefen för marknadssupport att det är svårt att hantera alla tio 

segment, och att företaget i dagsläget enbart hinner bearbeta den smutsiga 

tillverkningsindustrin, fordonsindustrin, livsmedelsindustrin och vården.  

 

Det finns segment som företaget har svårt att nå, men som är relativt stora och därför 

intressanta enligt chefen för marknadssupport. T.ex. är hotell- och restaurangbranschen 

intressant, men består oftast av småföretag och dessa har Sterisol svårt att nå med 

säljkåren, eftersom det blir för dyrt. Försäljningschefen menar att företagets 

segmentindelning fungerar idag, men om verksamheten ska utvecklas, måste företaget 

komma in på nya segment.  

 

Försäljningschefen säger att Sterisol har en återförsäljare, Teampack, som arbetar 

enkom på svensk butikshandel, dvs på alla ICA, Willys, Hemköp osv. Detta är ett 

ganska nytt segment för företaget som enligt försäljningschefen går att utveckla. Vidare 

menar han att ett annat nytt segment för företaget är bilvårdsanläggningar och 

bensinstationer. Sterisol har en återförsäljare som har börjat arbeta mot dessa, men det 

är än så länge bara i sin linda.  

 

Sterisol har, enligt VD, problem med sin segmentindelning då den nuvarande 

segmenteringen upplevs som för odetaljerad och grov. VD menar vidare att Sterisol 

kunde bli mycket bättre på att systematisera kunskapen om marknaden genom dels 

benchmarking mot konkurrenterna för att få fram bra säljargument och dels genom 

segmentering då företaget lär känna sina kunder bättre. Chefen för marknadssupport 

anser att Sterisol genom en segmentering kan lära sig om de olika segmentens behov 

och på så sätt uppstår en möjlighet att utveckla bättre anpassade produkter. I framtiden 

finns det möjlighet att plocka fram fler specifika broschyrer och säljmaterial som riktar 

sig till de olika segmenten. Sortimentschefen ser att en ny segmentering skulle kunna 

leda till att nya kanaler kan nås på ett smart sätt, vilket även kunde leda till 

sortimentsförnyelse. Marknadsdirektören menar att Sterisol vill hitta rätt 

marknadssegment att bearbeta för att kunna bli bättre än konkurrenterna. 

VD menar att för att Sterisol skall kunna åstadkomma en bättre penetrering på 

Sverigemarknaden, måste den segmenteras bättre än idag. Detta kan även göra att 
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företaget kan få fram de rätta argumenten till den specifike slutförbrukaren. Vidare 

anser VD att eftersom många av slutförbrukarna är mindre företag behövs det en bättre 

segmentering av återförsäljarledet, vilket kan ske efter t.ex. bransch och storlek.  

 

Marknadsdirektören anser att Sterisol måste höja ribban lite grann och bli duktigare på 

segmentering så att de kan hitta de segment som är lönsamma att bearbeta eller hitta 

metoder och partners för att komma åt dem så att Sterisol kan expandera. 

Försäljningschefen säger att Sterisol måste attackera och instrumentet för att bli 

duktigare och komma ut på de potentiella segmenten handlar om att hitta rätt 

marknadssegment och bli lite smarta. 

 

4.2.2 Egenskap marknad 

Chefen för marknadssupport säger att produktkonceptet ledde till den marknad som 

företaget agerar på idag. Han definierar Sterisols marknad som 

”storförbrukarmarknaden, dvs stora förbrukare såsom industri, kommun, sjukhus och i 

princip alla arbetsplatser, och det är den marknad som inte är konsumentmarknad.” 

Försäljningschefen ger, enligt oss, en tydligare version av samma definition; 

”hudvårdsprodukter på storförbrukarmarknaden”. Sterisols VD menar att det är i de 

vita fläckarna som företaget kan expandera och säger att ”det är viktigt att hela 

Sterisols marknadsorganisation på ett systematiskt sätt bearbetar såväl de kunder man 

redan har, som den potential som finns i de vita fläckarna”. Det är detta som gör en 

segmentering så viktig”. Marknadsdirektören menar att Sterisol har hamnat i en 

marknadssituation där företaget har en hög marknadsandel på stora arbetsplatser som 

förbrukar mycket. På de andra områdena har företaget ett stort vitt fält där det finns en 

stor potential att jobba mot, men det är desto svårare att nå fram till dem. Detta kan bara 

ske genom att Sterisol blir bättre och duktigare än vad konkurrenterna är.  

 

Enligt våra intervjupersoner har marknaden förändrats på olika sätt. VD säger att trots 

brister har företaget en hög marknadsandel och en stor omsättning på den svenska 

marknaden, men en stor risk är att marknaden blir mer och mer fragmenterad. Detta 

beror exempelvis på att det blir fler och fler mindre industriföretag som kommer in i 

bilden. Inom sjukvården påvisas fragmenteringen genom att det har tillkommit fler led 

att bearbeta och vända sig till. Sjukvården har börjat outsourca lokalvården, och 
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städbolagen har därmed fått mer att säga till om och har på många arbetsplatser tagit 

över hela inköpsprocessen. Beställningarna sker heller inte längre på centraliserad nivå 

utan varje avdelning beställer själva, vilket resulterar i att många olika kontaktpersoner 

måste nås. Detta nya beslutsystem gör att Sterisol riskerar att förlora kontrollen över 

vem det ska vända sig till.  

 

Chefen för marknadssupport ser att en anledning till att företaget måste se över 

marknaden så att de rätta insatserna kan hittas och volymerna kan fås tillbaka, är att 

totalvolymen och totalmarknaden går neråt. ”Det var det som satte fart på 

segmenteringen, att vi vill se vilka möjligheter som finns, vad vi har för marknader och 

om vi ska ha nya produkter som passar bättre till den här biten”. Marknadsdirektören 

förklarar att den delen av marknaden där företaget är starkt, dvs verkstadsindustrin, går 

ner. Det är ett problem eftersom varje arbetsplats förbrukar mindre trots att 

produktionen är lika hög, och det är ett resultat av att företagen blir effektivare. 

Försäljningschefen menar att jobben blir renare och renare och VD säger att det även 

beror på utflyttningar och rationaliseringar. Företaget påverkas av de problem som finns 

inom verkstadsindustrin, vilket har lett till att produkternas lönsamhet har minskat. 

Detta har dock kunnat kompletteras genom att andra produktområden har ökat och 

företaget har enligt chefen för marknadssupport kunnat ”hålla sig flytande”.  

 

Enligt sortimentschefen har marknaden för Sterisol förändrats eftersom det från början 

agerade på tvålmarknaden, men nu erbjuds även ögondusch-, tvättsprit- och 

duschprodukter i produktsortimentet. Sterisol är dock fortfarande känt bland 

konkurrenterna som tvålföretag trots att de vill bli sedda som fullsortimentsleverantör. 

Under senare år har det därför tagits fram lite bredare sortiment för just grov smuts där 

det tidigare fanns en avsaknad av vissa produkter.  

 

Chefen för marknadssupport säger att ett hjälpmedel för att hitta kundunderlag till en 

kunddatabas som företaget börjat arbeta med, är Statistiska Centralbyråns SNI-koder. 

SNI-koderna hjälper företaget att se marknaden uppdelad i branscher och därmed att 

hitta potentiella kunder. Kunddatabasen ska även vägleda säljaren och ge denna en 

klassificering av kunden med både branschtillhörighet och antalet besök. Utifrån 
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koderna kan Sterisol göra meningsfulla kundsegment och bredda befintliga 

kundgrupper.  

 

Försäljningschefen berättar att Sterisols säljare är indelade geografiskt och de arbetar 

efter bransch. Företaget har delat upp Sverige i sex olika distrikt, och branschmässigt 

har företaget fem säljare som framförallt arbetar med industrisegmentet. De arbetar även 

med kontor, livsmedel och kommuner och sedan finns det ytterligare en säljare i 

företaget som ansvarar för hälsovården. 

 

Chefen för marknadssupport säger att det är svårt att veta hur marknaden ska bearbetas 

eftersom ”om man tittar på vår verksamhet så behöver alla någon av våra produkter, 

alla behöver ju tvätta sig och därför kan det vara lite svårt att knyta åt det här hur man 

ska bearbeta”. Därmed menar han att det blir av stor vikt att sätta ett värde på varje 

segment och se till vilka segment som är viktiga och ger en bra lönsamhet. Företaget 

har t.ex. inte gått in på kontorssegmentet för att det är dyrt att bearbeta, samtidigt som 

förbrukningen är relativt liten.  

 

Chefen för marknadssupport anser att företaget ser mycket till de konkurrenter som 

finns på marknaden och de följs via träffar, mässor, hemsidor, ute på fältet och genom 

trogna kunder. Sortimentschefen menar dock att företaget inte ser så mycket till 

konkurrenterna vad gäller produkter, utan att det ser mer till långsiktiga trender som 

sträcker sig över ett år eller mer och vetenskapliga rekommendationer. Exempelvis är 

rekommendationen just nu inom hälsovården att handdesinfektion ska användas och 

inte tvål, vilket direkt påverkar företagets produktförsäljning. Sortimentschefen säger 

emellertid att företaget följer konkurrenterna genom de egna säljarnas rapportering och 

ser till deras arbetssätt och att företaget utvärderar vilka nya potentiella konkurrenter 

som kan träda in på marknaden. En orsak till varför Sterisol inte behöver se till 

konkurrenterna så mycket är eftersom företaget har ett eget produktkoncept. Sterisol är 

det enda företaget på marknaden med produkter utan konserveringsmedel och med 

konceptet ”safety”, dvs att produkterna ska vara hygieniska. Konkurrenternas produkter 

är ok, men de har inte alls samma budskap som Sterisol. De har inte gått lika långt som 

att utesluta konserveringsmedel eller att ta fram specialdokumentation, och ”därför är 

inte konkurrenterna produktmässigt så besvärliga”, enligt sortimentschefen. Det är 
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dock tuff konkurrens generellt på marknaden, därför ska Sterisol inte heller underskatta 

den enligt honom. Produkten är viktig men det är även mjukvaran, dvs säljare, pris, 

logistik och service. Företaget tar ju betalt för produkten, men mycket annat ingår också 

och säljarens främsta uppgift är att hjälpa kunderna att lösa hygienproblem. 

 

VD upplever att det är svårt att kartlägga prisbilden på marknaden och att veta hur 

Sterisol ligger till prismässigt samt hur pris- och rabattsystemen sköts av 

konkurrenterna. Marknadsdirektören säger att priset på produkten är en viktig faktor och 

är avgörande för företagets konkurrenskraft. Sterisol har idag dock lite högre pris 

jämfört med konkurrenterna inom sjukvårdssegmentet, men företaget tycker att det har 

en bättre total lösning med sitt koncept än vad konkurrenterna erbjuder.  

 

4.2.3 Egenskap organisation 

Chefen för marknadssupport säger att Sterisol gör en indelning av industrin efter 

storlek och antalet anställda. Till listan med de tidigare nämnda SNI-koderna har 

Sterisol lagt in hur många anställda branscherna har. Vissa grupper som bara har 50 

anställda kan ändå vara lönsamma om de använder ett flertal produkter ur företagets 

sortiment och har en relativt hög förbrukning och dessa ser även försäljningschefen 

som viktiga bedömningsfaktorer.  

 

Enligt både marknadsdirektören och försäljningschefen klassificeras segmenten även 

efter besöksvärdighet, dvs vilken smutsighetsgrad olika ställen har. Försäljningschefen 

menar att besöksvärdigheten är den allra viktigaste värderingsfaktorn, eftersom säljarna 

måste vara noga med hur de fördelar tiden med tanke på resurserna det tar att besöka en 

kund. När besöksvärdigheten ska värderas, ser företaget till hela segment och inte till 

enskilda kunder. Är det en verkstadsindustri med svår smuts och med 75 anställda, kan 

den vara mer besöksvärd än ett kontor med 400 anställda.  

 

Enligt försäljningschefen kan det vara svårt att veta från början vem det är hos kunden 

som tar det slutliga beslutet, dvs vem som är beslutsfattaren, men han menar att det är 

något man lär sig. Detta dokumenteras även vidare genom särskilda kundkort, där 

kontaktpersonen står med. Inom segmentet livsmedel är det liknande kontaktpersoner 

som behöver nås, eftersom det oftast finns en hygienansvarig som jobbar tillsammans 
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med inköp och det är dessa som behöver bearbetas. Många företag har även speciella 

inköpsgrupper så om en ny produkt ska säljas in får den testa produkten några veckor 

för att sedan bestämma om ett köp ska bli av eller inte. Ofta är produkten en 

problemlösare och då brukar inte fokus ligga så mycket på priset.  

 

4.2.4 Egenskap produkt 

Chefen för marknadssupport säger att Sterisol för ett par år sedan undersökte vilka 

produkter som användes, var de användes och hur många dessa var, dvs vilka 

produkter kunderna har behov av och förbrukningen av dem. Chefen för 

marknadssupport menar att vissa produkter har utvecklats enligt kunders önskemål, men 

att produktutvecklingen även har skett ”för att hålla konkurrenterna borta” och för att 

”täppa till hålen”.  Ytterligare produkter har utvecklats för att täcka upp behovet, t.ex. 

om en produkt tar bort 90 % smuts, måste det finnas någon för de resterande tio 

procenten. De som förbrukar mest går i första hand för företaget enligt 

marknadsdirektören och försäljningschefen.  

 

Sortimentschefen säger att det som styr produktutvecklingen är vetenskap, trender, 

konkurrenter, önskemål från marknadsavdelningen dvs kundernas behov som ska 

fångas upp, lagkrav och miljömärkningar. Produkter kan även utvecklas om företaget 

självt tror på en ide, även om det inte finns ett identifierat behov från kunden. Den 

viktigaste faktorn för produktutveckling är dock att det finns en marknad för en ny 

produkt.  

 

Marknadsdirektören säger att produktbehoven varierar beroende på var kunden 

befinner sig geografiskt. T.ex. i norra Sverige behövs en mer överfettad produkt än i 

södra. Produktbehoven skiljer sig även mellan segmenten, enligt försäljningschefen. 

Inom livsmedel behövs t.ex. handdesinficering för att inte överföra smitta till 

livsmedelsprodukterna. När det gäller verkstadsindustrin behövs en produkt som gör att 

man blir ren om händerna. Sortimentschefen menar även att många specifika grupper 

har samma behov, som t.ex. äldreboende och sjukvård, och därför har inte företaget 

utvecklat enskilda produkter för sådana.  
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Enligt marknadsdirektören ska Sterisol försöka nå ”compliance” med produkterna, dvs 

de ska vara utformade så att de stimulerar till upprepad användning och ska därför vara 

placerade där de behövs. Sortimentschefen säger att Sterisols produkter ska passa alla 

och kan därför uppfattas som lite tråkiga; lite institutionella. Han menar att företaget 

dock behöver förnya sig produktmässigt och kunderna måste få en uppfattning om 

förnyelse. Däremot har det, enligt VD, framkommit genom kundundersökningar att 

kunden värderar just kvalitén på företagets produkter. 

 

4.2.5 Egenskap kund 

Både sortimentschefen och chefen för marknadssupport berättar att Sterisol genom ISO 

har krav på att mäta kundtillfredsställelse och företaget måste göra undersökningar för 

att se hur kunderna uppfattar dem och för att se att företaget följer avtal. Chefen för 

marknadssupport säger att företaget även genomför kundundersökningar vart tredje år 

genom anlitning av konsulter som utför kundintervjuer via telefon. Försäljningschefen 

säger att vissa av undersökningarna har gett en reflektion ifall något behöver förbättras 

och utifrån det går företaget vidare för att åtgärda. 

 

Försäljningschefen säger att vid varje besök förs en diskussion med kunden om vad den 

tycker om produkterna och den informationen tas med tillbaka till företaget. T.ex. kan 

det finnas åsikter om en produkts egenskaper och Sterisol kan då välja att erbjuda en 

kompletterande produkt, men det kan också handla om olika problem. Sortimentschefen 

berättar att Sterisol tar in information från säljarna även på andra sätt. Säljarna 

uppmanas att på varje konferens, som hålls två gånger per år, att rapportera in 

synpunkter som kunden har på produkter och vad konkurrenterna gör i det datasystem 

som företaget har. Sortimentschefen anser dock att detta kunde ske mycket oftare och i 

större omfattning. Systematiseringen och nedskrivandet av denna kunskap kan därför bli 

bättre.   

 

Försäljningschefen berättar att kundens perspektiv erhålls genom att Sterisol 

kontinuerligt utför teknisk service som görs vid större företag en gång per år. Då träffar 

en representant från Sterisol kundens kontaktperson och gör en status på toaletter och 

hygienutrymmen. Sterisol kontrollerar exempelvis om det är rätt produkter på rätt plats, 

om det behövs komplettering av andra produkter eller om några väggfästen behöver 
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bytas ut. Sterisol gör sedan ett underlag med förslag på åtgärder och detta läggs fram till 

kontaktpersonen. Kontaktpersonen får sedan själv besluta vilka åtgärder som ska 

genomföras. Den tekniska servicen görs utan kostnad och anledningen till att företaget 

gör detta är att Sterisol vill sälja in och bredda sig på företaget.  

 

VD föreslog att för att bättre komma underfund med den nuvarande segmenteringen 

som inte skapar tillräckligt med kunskap om Sterisols partners (exempelvis 

återförsäljare, slutförbrukare, kommun), skulle en ordentlig inventering göras av vad 

deras partners tycker. Sterisol valde att göra en s.k. Problem Detection Study, PDS, för 

att se vilka problem deras partners ser med företagets produkter och vad det är som 

hindrar de från att köpa mer av Sterisol. Det var en extern person som genomförde 

denna undersökning år 2004 och han fick även i uppdrag att ta upp de positiva 

aspekterna som framfördes. PDS-studien visade att kunden inte alls var missnöjd med 

servicegrad eller kvalité eller något sådant, utan det framkom att just kvalité är varför 

kunderna väljer Sterisol framför konkurrenterna. Däremot tyckte Sterisols partners att 

företaget skulle förnya sig lite oftare, dvs komma med ett nyhetsvärde oavsett om det 

gäller en ny produkt, säljidé eller en ny säljkampanj. Det mesta som framkommit i PDS-

studien tyder dock på att det är viktigt för kunden att produkten, leveransen och 

reklamationsprocessen fungerar och Sterisol måste därför fortsätta att vara duktiga på 

det enligt VD. Han menar att det som var intressant med PDS-studien var att den även 

gjordes internt om vad de anställda trodde att kunden uppfattar som det största 

problemet och framkom att de anställda hade en väldigt negativ inställning. De anställda 

trodde exempelvis inte att kunderna var nöjda med produkten. Undersökningen gjordes 

även med ledningsgruppen och de var mycket närmare verkligheten än de övriga på 

företaget. Anledningen till detta tror VD var att ledningsgruppen troligen hade bättre 

information.  

 

VD säger att tanken var att utnyttja alla dessa kunskaper som PDS-studien gav i arbetet 

mot marknaden samt även i produktutvecklingen. Han menar dock att den och även det 

dokument som gjorts om återförsäljarna5 ser jättebra ut på papper, ”men jag upplever 

inte att instrumenten har omvandlats till konkreta handlingsplaner i verkligheten. Eller 

så är detta en teoretisk produkt som inte är användbar på marknaden.” VD tror att 

 
5 Ett dokument där återförsäljarna beskrivs 
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företaget sitter på väldigt mycket av svaren själva, men en konkret handlingsplan saknas 

och det gäller att peka ut den framtida färdriktningen.  

 

Försäljningschefen berättar att Sterisol har en kunddatabas som för tillfället håller på 

att utvecklas och som används som säljstöd och som ett säljstyrningssystem internt, och 

som alla säljare är uppkopplade emot. Den nya databasen har som syfte att få en bättre 

överblick över kunderna och ska även vara ett hjälpmedel för att kunna hålla uppsikt 

över nya potentiella företag. I databasen registreras kontaktperson, vilken bearbetning 

kunden ska ha, antal anställda (Sterisol har dragit en gräns på 50 anställda som 

minimum), vilken distributör kunden anlitar, konkurrenter som är inne på företaget och 

om de anlitar lokalvård eller har egen. Med hjälp av denna kan företaget sedan studera 

kunden och se vad den har för besöksvärdighet. 

 

Kunddatabasen ses som den bästa informationskällan till segmentering, enligt chefen 

för marknadssupport, eftersom det är säljarna som rapporterar in i den och det är ju de 

som har tätast kontakt med marknaden. Han menar att kundbehoven även kan hittas 

genom företagets leverantörer, då dessa bl.a. kan komma med produktförbättringsidéer. 

Marknadsdirektören förklarar att kunddatabasen även ska vara behjälplig i att kunna 

dela in Sterisols kunder i meningsfulla segment. Han menar vidare att databasen kan 

hjälpa företaget att se vilka kunder som kan behöva kompletteringsprodukter, eftersom 

det är lättare att ”bredda sina kunder” än att försöka hitta nya hela tiden.  

 

Sortimentschefen menar att konceptet som Sterisol har utvecklat med 

konserveringsmedelsfria produkter och SterisolSystem är det ingen som har frågat efter 

från början, utan det är Sterisol själva som trott på idén. Försäljningschefen menar att 

kunderna fortfarande värderar SterisolSystem högre och det är den största fördelen 

eftersom den bygger på ett helt koncept. Han menar dock att det blir mer och mer 

viktigt på marknaden med konserveringsmedelsfrihet.  

 

VD menar att Sterisol har haft så bra koncept och produkter att det har gjort att säljarna 

inte har behövt ”jobba så mycket med att lyssna till kunden, utan de har jobbat mest 

med att själva övertyga kunderna om det egna sortimentets fördelar” och menar med 

det att företaget själva har fått visa och övertala kunden att Sterisols koncept och 
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produkter är fördelaktiga och har därför inte sett så mycket till kundernas behov. 

Chefen för marknadssupport menar dock att det viktigaste att se till kundens behov. 

Sortimentschefen anser att segmenten livsmedel och sjukvård påminner mycket om 

varandra, eftersom de har samma krav på hygien och har därför liknande behov av 

produkter.  

 

Chefen för marknadssupport säger att företaget försöker hitta de områden som är 

lönsamma för att ”ha en starkare bearbetning på de bitarna som ger oss mer pengar; 

mer försäljning”. Bearbetningen kan göras via säljkår och återförsäljare, genom att 

jobba närmare distributörer, genomföra fler riktade kampanjer och göra fler 

uppföljningar än konkurrenterna. VD berättar att personlig försäljning är det som 

fungerar bäst, men det är en resursfråga och kan därför inte användas i större 

utsträckning. 

 

Chefen för marknadssupport anser att Sterisols styrka på marknaden är 

produktegenskaperna, dvs att företaget är ensamma på marknaden med att inte ha 

konserveringsmedel i sina produkter samt att de har ett enkelt engångssystem. Samtidigt 

säger han att företaget måste fortsätta att utvecklas för att ligga steget före och se över 

produkterna. Försäljningschefen menar att när kunden väljer Sterisols produkter framför 

konkurrenternas, är det olika faktorer som påverkar beslutet beroende på vem som gör 

inköpet. Inköpsavdelningen ser till de ekonomiska aspekterna, skyddsingenjörerna ser 

till produktinnehållet medan lokalvården fordrar hanterbarhet. Försäljningschefen 

utvecklar detta och säger att det även är skillnad på de egenskaper som gör att kunden 

väljer produkten; inom livsmedel handlar det om hygien medan inom industri handlar 

det om att bli ren om händerna.   

 

Den lilla säljkåren, sex personer, hinner inte bearbeta marknaden lika mycket som 

konkurrenternas, vilket är en svaghet hos Sterisol enligt chefen för marknadssupport. Å 

andra sidan har konkurrenterna ett bredare sortiment att koncentrera sig på, så chefen 

för marknadssupport menar att kunskapsnivån i alla fall ligger högre hos Sterisol. 

Försäljningschefen menar också att Sterisols svaghet är att den egna säljkåren inte 

riktigt klarar av att bearbeta slutförbrukaren, men han menar dock att konkurrenterna 
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har samma problem. En annan svaghet som försäljningschefen ser är att det är svårt att 

få återförsäljarens säljare att jobba med att sälja just Sterisols produkter. 

 

4.2.6 Egenskap återförsäljare 

Under insamlandet av det empiriska materialet ansåg vi att det framkom att Sterisols 

återförsäljare har en viktig roll i företagets arbete gentemot kunden och måste tas i 

beaktande vid arbetet med marknadssegmentering. Vi har därför valt att lägga till 

egenskapen återförsäljare.  

  

Sterisol har ca 50 olika återförsäljare. Enligt försäljningschefen är återförsäljarna viktiga 

i det avseendet att de är företagets logistiker. VD menar att företaget vill välja ut vissa 

återförsäljare att samarbeta med och stötta dessa lite mer, eftersom återförsäljarna är en 

viktig resurs för företaget. En av de största återförsäljarna är Papyrus som dock har 

flera tusen olika artiklar, vilket innebär att de inte har mycket tid att prata om Sterisols 

tvålar och de säljer även konkurrenternas produkter. Det fordrar många gånger att en 

säljare från Sterisol är med återförsäljaren som produktspecialist när den besöker 

kunderna enligt försäljningschefen. Enligt VD är det frågan om Sterisol någonsin kan få 

en återförsäljare som är så lojal mot Sterisol att denna enbart har Sterisols produkter på 

hygiensidan. VD anser att kunskapen om vilka konkurrenter som också finns i 

återförsäljarnas portföljer är för dålig – teoretiskt borde företaget ha den kunskapen, 

åtminstone om de tio största återförsäljarna. 

 

VD menar att det är viktigt att få återförsäljarna att vilja sälja och marknadsföra 

Sterisol. Sterisol har dålig kontroll på kommunikationen som återförsäljarna för vidare 

till kunden och därför försöker det utbilda dem. Försäljningschefen menar dock att 

Sterisols konceptbearbetning är speciell och det är bara företaget själva som kan sälja in 

Sterisol. Med den egna säljkåren kan företaget bearbeta de stora företagen, men 

Sterisol måste ha hjälp av återförsäljarna för att nå de medelstora och mindre 

företagen enligt försäljningschefen. Han säger att om man tittar i backspegeln så är det 

de lokalt starka återförsäljarna som är den bästa partnern och Sterisol skulle generellt 

vilja ha mer aktiva återförsäljare. Försäljningschefen menar att företaget kan använda 

sig av självgående återförsäljare och då behöver företaget inte gå in med egen säljkraft 

utan då tar återförsäljaren en stor roll istället.  
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En förhoppning som chefen för marknadssupport har, är att det ska satsas mer på 

säljkåren så att den kan utökas. Han säger att 3-400 företag säljer Sterisols produkter, 

vilket gjort dem lättillgängliga, men detta har även lett till pris- och 

lönsamhetsnedgångar. Därför har bl.a. ett prisrabattsystem införts som gynnar de bästa 

återförsäljarna, då de konkurrerar efter pris.  

 

Återförsäljarna påverkar vilka kunder företaget når, som t.ex. att samarbetet med 

Teampack gör att företaget når dagligvaruhandeln. Chefen för marknadssupport menar 

att ”med hjälp av segmenteringen kan företaget fördjupa samarbetet på det segment där 

en återförsäljare är bäst”. Enligt försäljningschefen finns det dessutom på vissa orter 

dominerande återförsäljare eller så finns det redan en koppling mellan slutförbrukare 

och återförsäljare och då brukar Sterisol oftast samarbeta med dessa.  

 

4.3 Integrerad empirisk tabell 

I tabell 3 har vi sammanställt det empiriska materialet efter samma utformning som den 

integrerade tabellen i den teoretiska referensramen. Vi har valt samma grupperingar av 

egenskaper. I vårt empiriska material har det framkommit att återförsäljarna är en viktig 

del av företagets segmenteringsarbete och vi har därför utvecklat modellen med 

ytterligare en egenskap; återförsäljarna. De aspekterna som är kursiverade är de som 

företaget vill uppnå. 
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      Egenskap    
 
Fallföretag 

Marknad Organisation Produkt Kund Återförsäljare 

 
 
Sterisol 

• definition av 
marknaden 

• relevant marknad 
genom 
produkterna 

• SNI/bransch 
• geografi 
• potential/ 

lönsamhet 
• marknadsandel 
• marknadsstorlek 
• prisbilden 
• trender och 

samhällsfaktorer 
• marknads-

förändringar 
• konkurrenter 
 

• företagsstorlek 
• antal anställda 
• beslutsfattare 
• köporg. 
• besöksvärdighet 
 

• produkt-
användning, behov, 
antal produkter ur 
sortimentet, 
compliance 

• förbrukning 
• varumärke 
 

• lönsamhet 
• bearbetnings-

kostnader 
• konkurrens-

fördelar 
• kundens 

perspektiv 
• kundinformation 
• behov och 

önskemål  
• relation mellan 

köpare och 
säljare 

 
 

• försäljare 
• aktiva, 

självgående 
• lojalitet 
 

Tabell 3 Integrerad empirisk tabell 

Egen utformning  

 

Efter denna genomgång av det empiriska materialet, kan vi konstatera att den nuvarande 

marknadssegmenteringen inte verkar fungera tillräckligt bra, vilket även Sterisol har 

insett. Företaget menar att segmenteringen är för grov och odetaljerad, vilket även vi 

kan hålla med om. Den marknadssegmenteringen som finns verkar inte överensstämma 

med marknadens krav och behov. Segmenteringen utgår i hög grad från produkten och 

de fördelar som produkten möjligtvis kan skapa för kunden och de problem som 

produkten kan lösa för kunden. Kunderna har delats in i segment utifrån den bransch 

som de agerar inom och därigenom koncentrerar företaget sig på vilka behov branschen 

har och inte vilka den specifika kundgruppen har.   

 

De nuvarande problemen som företaget upplever att de har med sin 

marknadssegmentering kan möjligen bero på att Sterisol inte har implementerat 

marknadssegmenteringen in i konkreta handlingsplaner tidigare eller att företaget inte 

har tillräckliga kunskaper om kunder, återförsäljare etc. Det verkar som att företaget inte 

har behövt ta tag i marknadssegmenteringen tidigare och att det är de senaste årens 

utveckling på marknaden som har tvingat företaget att se över sin segmentering för att 

kunna uppnå en effektivare bearbetning. Det räcker kanske inte längre att göra som det 

har gjort i alla år. Det är kanske inte nog att säljarna försöker övertyga kunden om de 
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fördelar som den egna produkten kan medföra, utan det är kanske dags att lyssna mer på 

kunden och erbjuda det som efterfrågas.  

 

Den marknadssegmentering som återfinns i företaget idag, baseras på en logik som inte 

har utgått från marknaden. Det verkar mer som om företagets segment har haft en 

organisk tillväxt, då många segment har tagits in pga. de samarbetspartners som 

företaget haft just då. Även utvecklingen på marknaden verkar ha haft ett stort 

inflytande under segmenteringsprocessen. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att förklara vad vi har kommit fram till, och med hjälp av 

den teoretiska referensramen analyseras det empiriska materialet. Tabellerna som vi 

har skapat i både det teoretiska och i det empiriska kapitlet kommer att jämföras för att 

se om det existerar ett gap och hur det i sådana fall ser ut och varför det har uppstått.  

 

5.1 Gapets existens 

Kapitlet ’gapets existens’ kommer att analyseras utifrån de egenskaper som finns med i 

den teoretiska och empiriska tabellen. Vi kommer att jämföra aspekter på 

egenskaperna, och med hjälp av denna jämförelse kan vi se om ett gap existerar och 

hur det då kan beskrivas.  

 

5.1.1 Egenskap marknad 

I tabell 4 visas de aspekter på marknaden som vår teoretiska referensram och vårt 

empiriska material tar upp.  

Teori Empiri 
• definiera vilken marknad företaget agerar på 
• relevant marknad genom produkt och/eller 

geografi 
• SNI/bransch 
• geografi 
• makro: attraktivitet, möjligheter 
• marknadsandel 
• marknadsstorlek  
• verklighetskontroll 
• säljledet 
 

• definition av marknaden 
• relevant marknad genom produkterna 
• SNI/bransch 
• geografi 
• potential/lönsamhet 
• marknadsandel 
• marknadsstorlek 
• prisbilden 
• trender och samhällsfaktorer 
• marknadsförändringar 
• konkurrenter 
 

Tabell 4 Egenskap marknad 

 

McDonald & Dunbar (1998) anser att det första ett företag ska överlägga innan det 

inleder en marknadssegmenteringsprocess är att fråga vilken marknad det agerar på. En 

marknad är enligt dem ”a customer need than can be satisfied by the products or 

services seen as alternatives”. Det anser vi vara en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn 

till, eftersom det gäller att utgå från rätt marknad när segmentindelningen ska göras. 
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Sterisol har utformat en definition av marknaden som det agerar på, men det har inte 

kopplat det till marknadssegmenteringsarbetet på det sätt som teorin föreslår. Den 

tydligaste definitionen som vi har fått från företaget är ”hudvårdsprodukter på 

storförbrukarmarknaden”. Denna definition uttrycker vilka kunder företaget vänder sig 

till och med vilka produkter, men tar inte upp de specifika behoven på marknaden. Vi 

instämmer med McDonald & Dunbars (1998) uppfattning att behoven är viktiga att se 

till och vi anser därför att en tydligare definition hade varit relevant för företaget att 

överväga. Ett förslag enligt oss, är att knyta tillbaka till företagets affärsidé när 

definitionen av marknaden formuleras. Sterisols affärsidé är ”att utveckla, tillverka och 

marknadsföra hudvårdsprodukter för arbetsplatser och offentliga miljöer med högt 

ställda krav på hygien, totalekonomi och skonsamhet för både människa och miljö”. En 

klarare definition av marknaden utifrån behov skulle kunna vara; tillfredställa 

arbetsplatser och offentliga miljöer med högt ställda krav på hygien, totalekonomi och 

skonsamhet för både människa och miljö med hudvårdsprodukter. Att använda termen 

storförbrukarmarknaden som Sterisol gör i sin marknadsdefinition, återspeglar det 

begrepp som är väldigt viktigt för företaget, dvs volymer och därmed även lönsamhet. 

Däremot anser vi att arbetsplatser och offentliga miljöer är bättre att använda i 

marknadsdefinitionen eftersom det tydligare visar var behoven för företagets produkter 

finns.  

 

Weinstein (1994) tar upp att företag ska utgå från sina egna produkter för att hitta en 

relevant marknad att agera på. Detta är ett väldigt resursbaserat perspektiv eftersom 

företaget ska utgå ifrån sina egna resurser. Jämförs detta med McDonald & Dunbars 

(1998) syn på marknaden så är ju deras mer marknadsbaserad eftersom marknaden ska 

definieras utifrån kundens behov. Vi anser att Sterisol har utgått ifrån sina resurser för 

att hitta den relevanta marknaden, eftersom företaget först utvecklat produktkonceptet 

och sedan därefter såg till vilken marknad som var relevant. Detta anser vi kan ha att 

göra med att deras produkt framförallt bygger på s.k. ’latenta behov’, dvs kunden kan 

inte själva uttrycka vad den har för behov förrän någon visar det för den.  

 

Den teoretiska referensramen anser att företag ska se till olika branscher när marknaden 

ska delas in. Flodhammar (1977) och Frank et al (1972) tar upp de s.k. SNI-koderna 

som ett hjälpmedel till segmentindelning som kan användas till att se marknaden 
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uppdelad i olika branscher. Sterisol använder dessa SNI-koder för att kunna skapa sig 

ett kundunderlag, i likhet med vad teorin föreslår, men har de även som en metod för att 

hitta nya potentiella kunder. Att ta hjälp av SNI-koderna för att hitta nya potentiella 

kunder är inget som teorin föreslår, men vi anser att det är en resurssnål metod som är 

fördelaktig för företag att använda. En annan likhet mellan det teoretiska och det 

empiriska materialet är att se till den geografiska aspekten när en segmentindelning ska 

göras. Detta är också en metod som inte uppbringar särskilt mycket kostnader och är 

därför enligt oss en bra början till marknadssegmentering.   

 

Både Wind & Cardozo (1974) och Flodhammar (1977) anser att företag måste utvärdera 

attraktiviteten och lönsamheten redan på makronivå, vilket då sker i ett tidigt skede. 

Detta anser även vi vara fördelaktigt eftersom det är en av de kritiska aspekterna som 

påverkar hela företagets framtid och att se det redan på denna nivå kan vara väldigt 

viktigt. Om företaget bortser från detta och börjar genomföra sitt 

marknadssegmenteringsarbete och först därefter börjar analysera på mikronivå när 

segmentantalet redan reducerats och då märker att dessa inte är lönsamma, har resurser 

gått till spillo. Även Sterisol anser att det är av stor vikt att sätta ett värde på segmenten 

för att se vilka som ger en bra lönsamhet, eftersom företaget måste kunna fördela sina 

resurser på rätt sätt. Sterisol har även sett till de delar av marknaden som det inte agerar 

på och de benämns som ett vitt fält med stor potential som skulle kunna leda till hög 

lönsamhet.   

 

En annan aspekt som både teorin och empirin tar upp och som är kopplad till 

lönsamheten, är att se till marknadsandelar. Flodhammar (1977) menar att företag ska se 

till vilken marknadsandel företaget har hos den specifika kunden, medan Sterisol har 

sett mer till hur stora andelar de har inom de olika marknadssegmenten och även av den 

totala marknaden. Det är därmed en skillnad på vilken nivå denna aspekt analyseras på. 

Vi menar att det är fördelaktigt att se till båda för att företag ska kunna få en så 

översiktlig bild över marknaden som möjligt. Marknadsstorlek tas upp av den teoretiska 

referensramen. Den är enligt oss också kopplad till begreppet lönsamhet, men är ändå 

en viktig faktor att se till eftersom det kan vara relevant för företag att veta hur stor den 

marknaden är, som det agerar på. Sterisol har även sett till denna aspekt och har 

utvärderat storleken på dess marknad.  
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Sterisol uttrycker en vilja att kunna kartlägga hur prisbilden ser ut på marknaden, vilket 

är i likhet med vad McDonald & Dunbar (1998) rekommenderar företag att se till. 

Författarna menar dock att denna aspekt ska läggas till efter det att marknaden delats in 

i mikrosegment eftersom företag då behöver mer detaljerad information om kunderna 

och därför har vi valt att lägga denna under egenskap kund. Detsamma gäller för 

Flodhammar (1977) som tar upp aspekten ekonomi, dvs kundens priskänslighet, vilket 

också är att se mer till den specifika kunden. Diskussionen är dock relevant att ta upp 

här eftersom den aspekten har en koppling till prisbilden. Vi menar att företag borde se 

till alla dessa nämnda sätten. Vi tycker att prisbilden på marknaden kan vara en viktig 

aspekt att se till, eftersom det kan ge en fingervisning om vad kunderna värderar; om det 

exempelvis är priset eller kvalitén på produkten. Det ger även en inblick i hur 

konkurrenterna arbetar, vilket kan underlätta för företag att planera hur och var de ska 

positionera sig. Att sedan även se till den specifika kunden, kan vägleda företaget i dess 

bearbetning mot denna. 

 

En aspekt på marknaden som Sterisol ser till är de trender som råder och de 

samhällsfaktorer som kan ha en påverkan på företaget. Vi anser att detta är väsentligt 

med tanke på att de har en direkt influens på produktsortimentet och hur företaget 

arbetar. Detta är en aspekt som teorin inte har nämnt, men vi anser att den är för viktig 

för att förbises. Sterisol följer även de förändringar som sker på marknaden och har 

uppsikt över dessa. Några av de förändringar som sker på marknaden nu och som 

företaget påverkas av, är de rekommendationer som gäller inom de olika branscherna 

och att totalmarknaden går neråt. Vi menar att genom att företaget är medvetna om 

dessa förändringar kan det snabbare reagera och parera. Exempelvis anser företaget att 

det är en risk att marknaden blir mer och mer fragmenterad. Vi menar dock att detta kan 

ses som en möjlighet, eftersom att företaget har reagerat på det och börjat fundera över 

vad det kan få för konsekvenser. Fragmenteringen skulle även kunna ge en input till hur 

företaget skulle kunna identifiera specifika grupper. Att se till marknadsförändringarna 

är dock ingen aspekt som teorin tar upp inom området marknadssegmentering, utan det 

antas säkerligen ligga inom andra strategiska områden. Det empiriska materialet visar ju 

dock att förändringarna påverkar företaget i stor utsträckning, och därför menar vi att 

det är en central aspekt för företag att se till.  
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En annan aspekt som Sterisol ser till är vilka konkurrenter det finns på marknaden, hur 

de arbetar och vilka potentiella konkurrenter som kan träda in på marknaden. Genom att 

följa dessa kan företaget, som de själva säger, täppa till de hål som behövs för att kunna 

behålla marknadsandelarna, vilket enligt oss torde vara något som varje företag vill 

åstadkomma. Vår teoretiska referensram har inte nämnt konkurrentaspekten på det viset, 

utan det den har tagit upp handlar mer om konkurrensfördelar, men det verkar som om 

teorin mer behandlar aspekten på mikronivå än hela marknaden i sig.  

 

McDonald & Dunbar (1998) anser att det är fördelaktigt att göra en verklighetskontroll 

så att de segment företaget har valt ut verkligen återspeglar verkliga kundgrupper som 

är tillräckligt differentierade från varandra och att de går att nå med företagets koncept. 

Vi håller med författarna att detta är viktigt, eftersom om det är fel målgrupp eller ett 

svårdefinierat segment, kommer det att vara svårt för företaget att utforma en 

framgångsrik bearbetning av dessa och resurser kommer att användas i onödan eftersom 

företaget ändå inte kommer att kunna nå ända fram. I vårt empiriska material har vi inte 

fått några indikationer på att detta är något som företaget ser till, men vi anser att det 

skulle vara fördelaktigt för företag att se till detta.  

 

Under egenskap marknad har McDonald & Dunbar (1998) tagit upp säljledet. Vi har 

valt att lägga den där eftersom det handlar om att visa hela säljledet på marknaden. I 

empirin har det dock framkommit att företaget ser till en specifik del av säljledet, dvs 

återförsäljarna. Då dessa verkar vara en så pass viktig del för företaget, valde vi att göra 

en egen egenskap utav den och diskussionen återfinns därför i avsnitt 5.1.5.   

 

Sammanfattningsvis har vi sett många likheter inom egenskapen marknad eftersom ett 

flertal aspekter behandlas av både det teoretiska och det empiriska materialet. Däremot 

anser vi att de aspekter där skillnader har framkommit ändå är så pass betydelsefulla att 

det inte går att bortse ifrån att synsätten skiljer sig åt mellan den akademiska världen 

och företagsvärlden.  

 

5.1.2 Egenskap organisation 

I tabell 5 sammanfattas de aspekter som har tagits upp av författarna i den teoretiska 

referensramen och i det empiriska materialet angående egenskap organisation.  
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Teori  Empiri 

• företagsstorlek  
• köporg. (DMU); maktstruktur, köpbeteende 
• antal segment som företaget kan hantera 
• företagslivscykel 
 

• företagsstorlek 
• antal anställda 
• beslutsfattare 
• köporg. 
• besöksvärdighet 
 

Tabell 5 Egenskap organisation 

 

Den vanligaste förekommande aspekten som den akademiska världen tar upp är 

företagsstorlek där vi kan se en tydlig likhet med vårt empiriska material. Sterisol ser 

mycket till företagsstorlek och har satt minimigränser för antalet anställda inom en 

bransch.  

 

Köporganisation, som innebär hur inköpsbesluten tas och av vem, nämns även den ofta 

av den akademiska världen och den har plockat ut flera faktorer som belyser olika delar 

av köporganisationer. Vi anser att denna aspekt är nära besläktad med hur hela 

köpbeteendet ser ut. Om en säljare inte vet hur beslutsfattaren ska nås och vad det är 

som får denna att köpa just företagets egna produkter kan det bli svårt för säljaren att 

sälja in sina produkter, vilket gör att vi anser att alla de aspekter som påverkar 

köporganisationen är en betydelsefull aspekt inom företagsvärlden. Denna aspekt 

påverkar även om det blir ett upprepat köp, vilket är vad Sterisol vill uppnå med sina 

produkter. I diskussionen om köporganisationer kommer även en annan aspekt från den 

akademiska världen in, vilket är Shapiro & Bonomas (1984) maktstruktur inom ett 

företag. Det är inte alltid självklart att det är den inköpsansvarige som bestämmer i 

slutändan, utan det kan vara en annan avdelning som har mer makt inom organisationen. 

Denna utveckling har Sterisol även märkt i och med marknadsförändringarna som skett. 

Det är svårare för företag att veta vem det i slutändan är som tar inköpsbeslutet, då 

maktstrukturen oftast kan vara av informell karaktär. Det gör det svårt att för 

utomstående företag som Sterisol att veta vem den egentliga beslutsfattaren är.  

 

Enligt Wind & Cardozo (1974) finns information om köporganisationer tillgänglig inom 

företaget. Problemet som kan uppstå är om företagsvärlden inte vet hur det ska få fram 

denna information och utnyttja den. Sterisol använder sig av sina säljare för att få reda 

på information om olika köporganisationer och de aspekter som rör inköpsbeslut, vilket 
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överensstämmer med den teoretiska referensramen. Dessa uppgifter registreras inom 

företaget, men samtidigt har det urskiljts ett problem med att denna kunskap inte alltid 

systematiseras i den omfattning som det skulle behövas. Vi tror att om inrapporteringen 

till Sterisols databas förbättras, kan informationen om kundens organisation bli mer 

detaljerad. Detta skulle även kunna bli ett effektivt hjälpmedel för att hitta 

organisationer med liknande beteenden för att kunna dela in marknaden i meningsfulla 

grupper.  

 

Sterisol har sammanställt en tiopunktslista som det menar är en segmentindelning. Vi 

anser att denna tiopunktslista kan liknas mer vid en marknadsbeskrivning, då den 

omfattar många branscher och även visar potentiella områden dit företaget kan sälja 

produkterna. Dessutom finns fortfarande t.ex. hotell- och restaurangbranschen på 

företagets lista trots att det identifierats som en olönsam sektor. Enligt Kotler et al 

(1999) innebär en marknadssegmentering att marknaden delas in i mindre, homogena 

grupper och att detta leder till att företag därigenom kan få bättre kunskap om sina 

kunder och deras behov. Visserligen har många branscher liknande behov, men inom en 

bransch kan det dock finnas företag med olika krav, vilket medför att det går inte bara 

att säga att en bransch automatiskt även blir ett segment. Om segmenten är för stora och 

vida hjälper indelningarna inte företaget, och problemet med att samla in information 

kvarstår. 

 

En viktig fråga som ställs av McDonald & Dunbar (1998) är hur många segment ett 

företag anser sig kunna hantera. Vi menar att detta är betydelsefullt då det i allra högsta 

grad påverkar vilka segment företaget kan ta sig an. Segment tar resurser i anspråk och 

ju färre resurser ett företag har, desto viktigare är det för ledningen att ta ställning till 

denna fråga. Detta har inte skett i vårt fallföretag och är en skillnad från vad den 

akademiska världen rekommenderar. Företaget har arbetat med alla som velat ha deras 

produkter och t.o.m. gett sig in i nya områden då återförsäljare velat arbeta med ett visst 

segment. Trots att företaget har insett problemen med marknadssegmenten och inte kan 

hantera alla de existerande, fortsätter det ändå att söka efter nya. Detta kan vi förstå då 

den största marknaden för företaget, dvs industrin, går ner och företag är generellt sett 

ute efter lönsamhet. Den tekniska servicen görs enligt företaget för att bredda sig hos 

kunden. Vi menar att Sterisol i nuläget kanske borde satsa mer på breddning i stället för 
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att söka efter nya segment. Detta skulle kunna hjälpa till att få upp volymerna och 

lönsamheten. Samtidigt har vi förståelse för att företag känner att de inte kan vara 

stillastående på marknaden och låta konkurrenterna passera, vilket även uttrycks av 

fallföretaget. Vi anser dock att innan företaget vet vilka områden det ska satsa på, är 

alternativet att bredda sig bättre, eftersom problemet med den grova segmenteringen 

inte kommer att försvinna.   

 

En aspekt som den akademiska världen tycker att företag ska ta i beaktande är 

företagslivscykeln, eftersom beroende på vilken fas en organisation befinner sig i så kan 

den ha olika slags behov. Företagslivscykel har Sterisol inte tagit ställning till och vi 

menar att företaget inte heller behöver göra detta. Denna aspekt beror på vad för slags 

produkter ett företag säljer. Sterisol säljer hudvårdsprodukter och oavsett om en 

organisation nyligen har startats eller befinner sig i mognadsfasen så kommer den att 

behöva sådana produkter.  

 

En aspekt som teorin inte tar upp, men som vi i enlighet med Sterisol håller som en 

viktig bedömningsgrund är en organisations besöksvärdighet. Ju smutsigare ett ställe är, 

desto attraktivare är det för företag som agerar på samma typ av marknad som Sterisol 

att se till denna aspekt. Vi anser dock att besöksvärdigheten har en nära anknytning med 

den akademiska världens aspekter företagsstorlek, antalet anställda och produktbehov. 

Förbrukningen ökar beroende dels på antalet anställda, dels på vilket slags arbetsställe 

det är frågan om. Om många produkter ur sortimentet används, har den organisationen 

enligt företagets definition hög besöksvärdighet.  

 

Det kan uttydas en del likheter mellan hur den akademiska världen ser på de aspekter 

inom egenskapen organisation och hur vårt fallföretag har hanterat dessa. Det har dock 

framkommit en del betydelsefulla skillnader mellan synsättet. Enligt oss ligger den 

största skillnaden i den teoretiska aspekten som behandlar hur stort antal segment som 

ett företag kan hantera, vilket vi anser att alla företag bör ta ställning till. Sedan har även 

vårt fallföretag en egen bedömningsfaktor, besöksvärdighet. Vi tror att eftersom 

lönsamhet är så viktigt och då resurserna är begränsade så blir en naturligt följd av detta 

att besöksvärdigheten tas i beaktande. 
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5.1.3 Egenskap produkt 

De aspekter som behandlas under egenskap produkt finns i tabellen nedan. 

Teori Empiri 

• produktanvändning, inköpsvolymer 
• förbrukning  
• teknologi 
• produktegenskaper  
• varumärke 

• produktanvändning, behov, antal produkter ur 
sortimentet, compliance 

• förbrukning 
• varumärke 
 

Tabell 6 Egenskap produkt 

 

Det som den akademiska världen tar upp i vår teoretiska referensram är att alla företag 

ska se till produktanvändningen och/eller förbrukningen av produkter. Inköp kan 

likställas med förbrukning då vi ser på förbrukning som både mängd och antalet 

produkter. Det är enligt oss avgörande att se till dessa aspekter, då de i högsta grad 

påverkar valet av kund och därigenom segment. Det finns ingen mening med att erbjuda 

produkter åt grupper som inte har något eller har ytterst lite behov av dem. När det 

gäller dessa aspekter ser vi en likhet med fallföretaget. Sterisol föredrar de kunder som 

förbrukar mycket och vikt läggs vid att se till hur många olika slags produkter ett 

kundföretag använder sig utav. Fallföretaget har lagt ned resurser på att ta fram 

information om dessa aspekter genom att det har undersökt vilka produkter kunden 

använder, var produkten används, hur många olika slags Sterisolprodukter kunden har 

behov av samt förbrukningsnivån. Detta är ett bra förfaringssätt, enligt oss, då företaget 

vill uppnå marginaler och få upp sina volymer. Detta arbete hjälper även till att förstå 

kundens produktbehov och för att veta vilka argument säljarna ska använda sig av vid 

bearbetningen av kunden. 

 

Den teoretiska aspekten teknologi omfattar utöver tekniska egenskaper hos produkten 

även kvalitetsmedvetande. Kvalitetsmedvetande uppfattar vi som en betydelsefull del av 

köpet som får kunder att vilja ha en specifik produkt och att upprepa inköpet. En 

produkt måste uppfylla de av kunden uppställda kvalitetskraven för att denna ska 

acceptera produkten. I likhet med teorin använder vårt fallföretag sig av teknologi-

aspekten. Tillverkningen och produkten håller enligt företaget och PDS-studien hög 

kvalité och det är bl.a. därför som kunder köper produkterna. Det som ytterligare kan 

förbättra Sterisolprodukternas positionering i kundens medvetande är att det fortlöpande 

pågår forskning om skadliga ämnen och att de informeras om detta. Kunden har hittills 
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inte värderat det konserveringsmedelsfria konceptet särskilt högt utan har varit mer 

intresserad av företagets hygiensystem som det ändå fanns ett behov för när Sterisol 

startade.  

 

Det är inte endast kvalitetsmedvetande som avgör vilka produkter som kunden kan 

tänkas vilja köpa. Den akademiska världen har tagit upp aspekten produktegenskaper, 

där vi kan tänka oss att även aspekten teknologi ingår. Enligt teorin ska det undersökas 

vad det är för egenskaper hos produkten som marknaden värdesätter och som kunderna 

överlägger när de ska välja mellan olika produkter och för att kunna hitta de främsta 

påverkansfaktorerna. Teorin menar att även denna information kan erhållas internt eller 

genom olika undersökningar. Sterisol har arbetat mycket utifrån produkten och 

framhållit dess främsta egenskaper, som konserveringsmedelsfrihet och säkerhet, samt 

försökt att uppnå compliance med produkterna, dvs att uppmuntra för upprepad 

användning. Som vi nämnde ovan har företaget genomfört undersökningar även för att 

se till vad marknaden och kunderna uppskattar hos produkterna, vilket är ytterligare en 

likhet med teorin. Produktegenskaperna styr även försäljning per enhet i allra högsta 

grad.  

 

En annan aspekt som är viktig är varumärket och vi anser att det ofta kan vara 

anledningen till att en viss produkt köps. Sterisol ser till denna egenskap och 

eftersträvar att deras varumärke ska förknippas med de ovanstående 

produktegenskaperna. 

 

En aspekt som inte finns med i teorin, men som har framkommit i det empiriska 

materialet är produktbehov som Sterisol uppger att det arbetar efter och vill bli bättre 

på. Vi anser att detta kan liknas vid produktegenskaperna i teorin. Produktbehoven utgår 

från marknadens perspektiv medan produktegenskaperna utgår från företagets 

perspektiv. Sterisol uppger att det utvecklar produkter för att lösa kundernas problem, 

samtidigt utvecklas produkter för att ligga steget före konkurrenterna och för att bevaka 

företagets positioner. De flesta faktorer som sortimentschefen uppger som viktiga för 

produktutvecklingen utgår inte från kunden och en del produkter utvecklas för att 

företaget självt tror på idén. Samtidigt säger företaget att det är viktigt att det finns en 

marknad för produkterna. Produktbehoven är inte densamma på alla ställen utan dessa 
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skiljer sig åt beroende på arbetsplats, och även geografiskt då det t.ex. i norra Sverige 

behövs mer överfettade produkter än i de södra delarna. Det är inte bara användningen 

som sätter gränser utan även lokaliseringen av kund. Vi anser att detta, att behoven som 

kunderna har skiljer sig åt på så många punkter, kan göra att alla företag kan få 

svårigheter med grupperingar och därigenom blir segmenten komplexa. 

Marknadssegmenteringen borde därmed få en betydande roll i företagens strategiska 

arbete eftersom det påverkar många beslut från produktutveckling till prissättning.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det den akademiska världen lyfter upp som 

viktiga aspekter under egenskapen produkt, har även vårt fallföretag använt sig av. Det 

finns nästan inga skillnader mellan den teoretiska delen och den empiriska delen. Detta, 

menar vi, kan förklaras av att Sterisol under åren har lagt ner mycket fokus på 

produkten och dess egenskaper, vilket får oss att anse att företaget har haft ett 

resursbaserat perspektiv på marknaden. Företaget uppger att det var produkterna som 

gjorde segmenteringen och att säljarna mest har arbetat med att sälja in produkten. Att 

företaget valde att genomföra en PDS- studie återspeglar det produktorienterade 

perspektivet som företaget har, eftersom studien gick ut på att undersöka vilka problem 

partnerna hade med Sterisols produkter. Vi anser att det kan vara riskabelt att se på 

marknaden enbart utifrån ett resursbaserat perspektiv, då marknaden hela tiden 

förändras. Det verkar ha blivit viktigare och viktigare att erbjuda det som efterfrågas, 

vilket påvisar att ett marknadsbaserat perspektiv skulle fungera bättre. 

 

5.1.4 Egenskap kund 

I tabell 7 visas de aspekter på egenskapen kund som diskuteras i den teoretiska 

referensramen och i det empiriska materialet.  

 

När det gäller egenskapen kund tar både den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet upp aspekten lönsamhet. För Sterisol är detta den viktigaste aspekten för att 

bedöma om kunden är värd att bearbeta eller inte. Vi anser att detta är relevant med 

tanke på att alla företag har knappa resurser och som det är av yttersta vikt att de 

fördelas på rätt sätt. Att båda perspektiven tar upp bearbetningskostnader känns som en 

följd av lönsamhet eftersom kostnaderna måste kontrasteras mot intäkterna.  
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Teori Empiri 

• mikro: möjligheter och lönsamhet (för 
segmentet), ekonomi  

• bearbetningskostnader 
• konkurrensfördelar 
• kundfördelar  
• behov och önskemål 
• kundinformation  
• kundegenskaper såsom köpbeteende/ köp-

påverkansfaktorer  
• användarstatus 
• köpsituation 
• relation mellan köpare och säljare  
• prisnivå 

• lönsamhet 
• bearbetningskostnader 
• konkurrensfördelar 
• kundens perspektiv 
• kundinformation 
• behov och önskemål  
• relation mellan köpare och säljare 
 
 

Tabell 7 Egenskap kund 

 

Att se till företagets egna konkurrensfördelar är även det något som både teori och 

empiri har tagit upp. Vi menar även att den teoretiska aspekten kundfördelar ingår i 

konkurrensfördelarna. Gällande konkurrensfördelar finns det dock vissa 

meningsskiljaktigheter inom den akademiska världen. Weinstein (1994) och 

Flodhammars (1977) sätt att se till konkurrensfördelar är mer utifrån det egna företagets 

synvinkel medan McDonald & Dunbar (1998) menar att företaget ska se det genom 

segmentets perspektiv. Enligt vår uppfattning förändras marknaden och det blir ökad 

konkurrens om kunderna, vilket vi anser resulterar i att för att vara framgångsrik måste 

företag se mer till kundens perspektiv. Vi anser därför att företag bör följa McDonald & 

Dunbars (1998) linje. Sterisol verkar ha tagit in kundens perspektiv när det gäller 

fördelarna på produkterna, men företaget har inte reflekterat över vilka andra slags 

fördelar de har gentemot konkurrenterna. Som en styrka nämns att produkterna är 

konserveringsmedelsfria, men i det empiriska materialet framkommer det att det inte är 

något som kunden själv värderar. Detta visar att företaget tagit upp 

konkurrensfördelarna mer ur företagets perspektiv. Företaget har inte heller tagit upp 

kundens perspektiv när det kommer till svagheterna, utan pratar utifrån det egna 

företaget om bearbetningsomfång och problemen med att få återförsäljaren att jobba 

med företagets produkter.  

 

En av de viktigaste aspekterna att se till enligt den akademiska världen är kundens 

behov och önskemål. Genom att se till dessa, kan företag förstå vad kunden efterfrågar 

och värderar. Om företag inte reflekterar över dessa aspekter, finns det en risk att 

marknadssegmenteringen blir felaktigt gjord enligt teorin. Sterisol menar att företaget 
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ser till kundens perspektiv genom den tekniska service som de utför, de vanliga 

kundbesöken och de kundundersökningar som gjorts. Företaget anser dock att det skulle 

kunna bli bättre på att systematisera och skriva ner denna kunskap. De har även arbetat 

mer med att övertyga kunden att företagets koncept är bra, än att lyssna till kundens 

egna åsikter, men vill dock bli bättre på att se till kundens behov och önskemål. Vi 

anser att företaget mer utgått ifrån sina egna resurser än ifrån kundens preferenser och 

detta tillvägagångssätt anser vi existerar fortfarande, trots att de själva anser att de håller 

på att ändra attityd och bli mer inriktade på kunden. Sterisol har börjat inse att kunden 

har en mer central del på marknaden idag, men har problem med att veta hur de ska ta 

tillvara på den informationen som det samlar in om kunden, och därför blir det ingen 

skillnad i tankesättet.  

 

När det gäller den teoretiska aspekten kundinformation anser vi att den är för viktig för 

att bortses ifrån, eftersom det är genom den som företag kan utveckla sin kunskap om 

kunden och vad den efterfrågar. Weinstein (1994) menar att en central del i en lyckad 

marknadssegmentering är att insamla och bearbeta information om kunden. Sterisol 

försöker att utnyttja säljarnas kontakt med kunderna och den kunskapen de erhåller från 

kundbesöken. Företaget använder en databas där denna information ska läggas in, men 

anser själva att rapporteringen kunde ske oftare. Sterisol har insett detta och arbetar 

därför för tillfället med att strukturera upp den redan befintliga databasen. Den ska bli 

mer fullständig och ska hjälpa företaget att få en bättre överblick över sina kunder och 

även för att kunna genomföra en bättre marknadssegmentering. Att använda säljarnas 

erfarenhet anser teorin vara en bra och kostnadseffektiv resurs för att kunna erhålla 

information om kunden. Vi håller med om att det är en bra metod, eftersom företag 

kanske inte har de resurserna som behövs för att göra mer omfattande analyser av 

marknaden. Vi tycker att det är bra att Sterisol planerar att använda kunddatabasen mer, 

eftersom det är gynnsamt om hela organisationen har tillgång till informationen, för att 

de anställda lättare ska kunna förstå sina kunder och vad de efterfrågar. Detta blir extra 

viktigt för företaget eftersom PDS-studien visade att de anställda inte hade samma 

uppfattningar och tankesätt som kunden.  

 

Företaget vet inte hur de ska använda sig av resultatet från PDS-studien och ställer sig 

då frågan om det enbart är en teoretisk produkt. Vi anser dock att den kan komma att 
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vara företaget till nytta, eftersom av den sortens studier kan företag erhålla 

kundinformation. I en undersökning är urvalet betydelsefullt, det gynnar ingen om 

företag skulle undersöka kunder som redan var nöjda, dvs ”frälsa de frälsta”. PDS-

studien gjordes på redan befintliga kunder, men det hade varit intressant att fråga de 

som inte använder produkter ur Sterisols sortiment. Företaget hade då kunnat utveckla 

en förståelse för varför de har föredragit konkurrenternas produkter. 

 

De aspekter inom egenskapen kund som teorin tar upp, men som vi inte har fått några 

indikationer på att Sterisol ser till är användarstatus. Användarstatus innebär att se till 

vilka kunder som använder företagets produkter och vilka som inte gör det. Att Sterisol 

inte tar upp denna aspekt är dock inte så märkvärdigt, med tanke på att företaget anser 

att alla behöver några av deras produkter.  

 

Aspekten kundens köpbeteende som teorin tar upp är inte helt bortsedd av Sterisol 

eftersom företaget ändå ser till organisationen i helhet och dess köpbeteende. När det 

kommer ner till den enskilda kundens beteende anser vi att det ändå handlar mer om 

personkemi och att känna av kunden och dess perspektiv. Den teoretiska referensramen 

tar upp just relationen mellan köpare och säljare, och Sterisol menar på att personlig 

försäljning fungerar bäst. Att ta reda på en enskild kunds kundegenskaper som 

köpbeteende och analysera de aspekter som teorin föreslår, är mycket upp till att den 

enskilda säljaren applicerar sin erfarenhet och kunskap. Säljarens upplevelse av kunden 

kan vara svår att dokumentera vidare eftersom det handlar om den specifika relationen 

och just den köpsituationen.  

 

Den teoretiska referensramen har en väldigt omfattande lista på aspekter på egenskapen 

kund. Det beror på att den akademiska världen anser att kunden är en viktig och central 

egenskap att se till när en segmentindelning ska göras. Fallföretaget har enligt oss inte 

värderat egenskapen kund som en så pass viktig faktor som teorin anser att den är och, 

företaget har, som vi nämnt ovan, haft ett produktorienterat perspektiv. Detta innebär att 

bedömningsgrunderna skiljer sig åt, vilket resulterar enligt oss i att det även åligger en 

viss brist i överensstämmelsen mellan den teoretiska referensramen och fallföretaget. 
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5.1.5 Egenskap återförsäljare 

Som vi tidigare nämnt har vi utvecklat den integrerade tabellen och lagt till en extra 

kategori, återförsäljarna. I tabell 8 nedan, har vi endast tagit upp tre punkter men det 

betyder inte att återförsäljarna inte skulle vara viktiga. Utan återförsäljare skulle det 

vara närmast omöjligt att bedriva affärer för ett företag som arbetar som Sterisol. 

 

 
Empiri 
• försäljare 
• aktiva, självgående  
• lojalitet 
 

 

 

 
Tabell 8 Egenskap återförsäljare 

 

Under egenskap marknad tas aspekten säljledet upp av McDonald & Dunbar (1998), 

men som vi redan tidigare har nämnt har vi valt att diskutera denna aspekt i samband 

med återförsäljarna. Säljledet handlar om att noga kartlägga information om den egna 

verksamheten och om konkurrenterna, hur försäljningen sker, vilka som är inblandade i 

processen och vilka kanaler som utnyttjas för att föra ut det egna samt konkurrenternas 

produktsortiment. Vi menar att detta är viktigt att se till då det påverkar många företag i 

deras dagliga verksamhet, eftersom alla inte har de resurser för att själva kunna sköta 

sina leveranser och försäljningen.  

 

Fallföretaget använder återförsäljarna som logistiker, dvs de sköter distributionen av 

företagets produkter. Återförsäljarna står även för en stor del av företagets försäljning. 

Utan återförsäljare skulle det krävas fler egna resurser för att överhuvudtaget kunna nå 

kunderna. Detta är, enligt Sterisol och oss, en viktig anledning till att företag bör se över 

och, om det behövs, även segmentera återförsäljarledet. Köpet påverkas i hög grad av 

återförsäljarna, så det blir viktigt att noga välja ut återförsäljare som är aktiva och 

självgående. Beroende på vilka återförsäljarna kan nå, leder det till vilka segment 

företaget är representerad inom. I Sterisols fall har samarbetet med återförsäljarna den 

senaste tiden resulterat i att företaget kommit in i sektorn butikshandel och även att det 

börjat arbeta med bensinstationer och bilvårdsanläggningar. Nu när företaget har anlitat 

mer än femtio olika återförsäljare är det viktigt att göra en noggrann kontroll och 

genomgång av återförsäljarna eftersom aktivitet efterfrågas. Problemet som uppstår för 
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de flesta företag som använder sig av återförsäljare är att de även representerar 

konkurrenterna, varför lojalitet är vad vårt fallföretag efterfrågar.  

 

En noggrann uppställning över återförsäljarna kan alla företag dra nytta av, då den 

skulle kunna fungera som ett hjälpmedel även i kundsegmenteringen. Uppställningen av 

återförsäljarna kunde hjälpa till att tydliggöra vilka konkurrenter som finns i 

återförsäljarnas portföljer och med vilka produkter, vilket är ett viktigt steg i 

kartläggningen av säljledet. Sterisol menar att en segmentering av återförsäljarledet är 

viktigt för att kunna nå de små kunderna som företaget inte själv hinner besöka. Vi 

menar dock att det är viktigt att göra detta inte bara för att bättre kunna nå kunder utan 

även för att kunna uppnå den systematisering av kunskap som efterfrågas av företaget i 

allmänhet. 

 

När det gäller egenskapen återförsäljare kan vi se en tydlig skillnad mellan den 

akademiska världen och vårt empiriska material. Teorin tar upp säljledet som en liten 

del av segmenteringen, men mycket fokus har inte lagts till denna aspekt. Inom 

företagsvärlden är denna en betydelsefull del av den dagliga verksamheten och 

marknadssegmenteringen och dess betydelse för företag ska inte underskattas. 

 

5.2 Upphov till gapet 

Med ovan gjorda diskussion och analys har vi visat att ett gap existerar och med hjälp 

av egenskaperna har vi beskrivit hur det ser ut. Vårt syfte är att även analysera varför 

gapet har uppstått, vilket kommer att diskuteras nedan.  

 

Vår teoretiska referensram har tydligt visat att den akademiska världen anser att arbetet 

med marknadssegmentering ska vara väl genomtänkt. Mycket tid och kraft behöver 

läggas inom denna del av den strategiska planeringen för att marknadsindelningarna ska 

bli syftesfulla. Den akademiska världen har utformat modeller med specifika steg som 

ska genomföras i en särskild ordning för att segmenteringen ska bli lyckad. Vårt 

empiriska material har visat att arbetet med marknadssegmentering inte tagits i 

beaktande i någon hög grad tidigare, och de segment som företaget verkar på idag har 

tillkommit på andra sätt. Utvecklandet av konceptet resulterade exempelvis automatiskt 
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i vilka slags segment som skulle nås. Det historiska ursprunget har lett till att företaget 

har riktat in sig på storförbrukarsidan och uppköpet av Colga ledde till inriktningen på 

grov industri. Samarbetet med företagshälsan och återförsäljarna har också haft en stor 

påverkan på vilka kunder företaget vänder sig till. Ovanstående menar vi påvisar att det 

finns en stor skillnad på synsätt och tillvägagångssätt som har lett fram till att det 

existerar ett gap.  

 

Den akademiska världen har utvecklat marknadssegmenteringsmodeller med specifika 

steg, men verkar inte förstå att företag kanske inte har den möjligheten att följa alla steg 

eller att utföra dessa i rätt ordning. Små- och medelstora företag har kanske inte de 

resursmöjligheter som krävs för all den strategiska planeringen och 

informationsinsamlingen som är nödvändig för att kunna genomföra dessa utformade 

modeller. Det kan även vara svårt för företag att helt byta inriktning och lämna vissa 

kundgrupper som företaget har haft under flera år. Vårt fallföretag uttrycker t.ex. ett 

ansvarskännande gentemot de befintliga kunderna. Företag påverkas även av andra 

faktorer utifrån omvärlden som inte den teoretiska referensramen tar upp. Trender, 

samhällsfaktorer och konkurrenter spelar en stor roll för företaget när det ska planera 

vilka kunder som ska nås samt vilka produkter som ska utvecklas. Dessa aspekter menar 

säkerligen den akademiska världen att företag analyserar inom andra strategiska 

områden och verkar inte ha insett att dessa är viktiga för företag inom 

marknadssegmentering också.  

 

Hur företagsvärlden ser på sina produkter och kunder skiljer sig från det som den 

akademiska världen förespråkar. Den akademiska världen menar att företag bör utgå 

ifrån marknadens behov och önskemål. Vi anser att företaget däremot utgick ifrån ett 

resursbaserat perspektiv eftersom det lät produkterna göra segmenteringen. 

SterisolSystem efterfrågades inte av marknaden, vilket ledde till att det blev naturligt att 

utgå ifrån produkten. Vi menar att detta perspektiv verkar ha fungerat väl för företaget 

under en längre tid, men att förutsättningarna har ändrats sedan dess. Marknaden såg 

annorlunda ut under 1970- och 1980-talen, och vi menar att detta kan vara en orsak till 

att det resursbaserade perspektivet fungerade bra att utgå ifrån. Den svenska ekonomin 

och marknaden har dock genomgått förändringar sedan dess, vilket enligt oss gör det 

svårt att fortsätta att arbeta på samma sätt. Även om företaget menar att produkterna har 



 
~Analys~ 

 

 71

ett bra koncept, måste även kunden inse detta. Om kunden tydligt visar att 

konserveringsmedelsfrihet inte är särskilt uppskattat, måste företaget kunna visa andra 

fördelar för kunden för att denne ska välja produkten. Att ett företag utgår ifrån sina 

egna resurser medan den akademiska världen anser att det ska ske utifrån marknadens 

behov, gör att det blir en skillnad i synsättet på kunden och därmed gett upphov till att 

ett gap existerar.  

 

Författarna i den teoretiska referensramen har tagit upp flera olika slags aspekter som de 

anser att företag borde se till och vissa skiljer sig åt mot det empiriska materialet. 

Företaget ser till en del teoretiska aspekter, men det verkar inte vara lika genomtänkt 

som teorin anser att det ska vara. Många av skillnaderna anser vi beror på att det kan 

finnas en brist på förståelse hos företag på exakt vad marknadssegmentering är och hur 

den ska användas. Vårt fallföretag har dock de senaste åren börjat inse betydelsen av 

marknadssegmentering och visar viss förståelse för denna. Det som är problematiskt nu 

är att företaget inte vet hur det ska utnyttja den interna kunskapen samt hur problemet 

ska åtgärdas för att det ska nå de positiva aspekterna med att ha en väl fungerande 

marknadssegmentering.  

 

I vårt empiriska material har det framkommit att det antal segment som företaget anser 

att det har, varierar. Vi menar att även detta ger en indikation på att företaget inte insett 

betydelsen av marknadssegmentering och att det är en anledning till att ett gap har 

uppstått. Vi tror att orsaken till att olika antal segment nämnts beror på att företaget inte 

har arbetat tillräckligt med marknadssegmenteringen. Det kan även bero på 

intervjupersonens befattning på företaget då den kan leda till att personen ser på 

indelningarna utifrån det egna ansvarsområdet och ser inte syftet med att göra lika 

detaljerade uppdelningar. Teorin menar däremot att hela ledningsgruppen ska vara 

inblandad i arbetet med marknadssegmentering och vi anser att det är meningsfullt om 

det finns ett större medvetande inom organisationen om vilka marknadssegment 

företaget arbetar med. Vi menar att det kan hjälpa företaget i sin strategiska planering 

och genom det kan det bl.a. få kännedom om hur det ska fördela sina resurser.  

 

I tiopunktslistan som används, verkar företaget också mer ha sett till vilka segment som 

finns på marknaden och inte valt ut vilka som ska nås. Den snävare indelningen som 
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företaget har gjort där tio segment ingår, menar företaget själva att de inte klarar av att 

bearbeta och att bearbetningen av dessa sker i vågor. Den teoretiska aspekten inom 

egenskapen organisation tar upp att företag måste bestämma sig för hur många segment 

det kan hantera, medan fallföretaget helst vill nå alla där lönsamheten är stor. Företaget 

säger att det enbart hinner bearbeta den smutsiga industrin, fordonsindustrin, 

livsmedelsindustrin och vården. Dessa fyra delar utgör en stor del av marknaden, vilket 

vi ställer oss fundersamma till eftersom det inte finns tillräckliga resurser. Och om det 

är dessa fyra delar som företaget klarar av, borde segmentindelningen utgå från dessa 

och inte inkludera sex områden till. Vi menar även att denna skillnad beror på att 

företaget inte alltid har insett användningen av marknadssegmentering och hur hjälpfull 

den kan vara.  
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet redovisas svaren på de undersökningsfrågor som vi har ställt.  

 

• Existerar det ett gap?  

Vi anser att det existerar ett gap mellan vår teoretiska referensram och fallföretaget 

Sterisol. I diskussionen som vi har fört i analyskapitlet, har det framkommit att det finns 

likheter mellan de aspekter som både teorin och empirin tar upp. Vi menar dock att det 

finns betydande skillnader i synsättet och tillvägagångssättet på marknadssegmentering. 

Vi menar dock att resultatet även går att applicera i ett bredare spektrum, eftersom att de 

aspekter som skiljer sig åt, ändå känns allmängiltiga och borde vara aspekter som 

företag och akademiker generellt borde ta hänsyn till. Till följd av detta, anser vi att 

slutsatsen som vi kan dra av denna uppsats är att det existerar ett gap mellan den 

akademiska världen och företagsvärlden gällande marknadssegmentering.  

 

• Hur ser gapet ut? Med vilka egenskaper kan gapet beskrivas? 

Vi har tagit hjälp av egenskaperna marknad, organisation, produkt, kund och 

återförsäljare för att beskriva hur gapet ser ut. Inom dessa egenskaper finns det ett antal 

aspekter där det teoretiska och det empiriska materialet skiljer sig åt, vilket visas i 

tabellen nedan.  

 

Teori Empiri 

• verklighetskontroll 
• antal segment som företaget kan hantera 
• företagslivscykel 
• kundinformation 
• behov och önskemål 
• kundegenskaper såsom köpbeteende/ köp-

påverkansfaktorer  
 

• trender och samhällsfaktorer 
• marknadsförändringar 
• konkurrenter 
• återförsäljare som försäljare 
• lojala, aktiva och självgående återförsäljare 
 

Tabell 9 Beskrivning av gapet 

Egen utformning 
 

Det finns ett antal teoretiska aspekter som beskriver gapet. Två av dessa aspekter är 

utförandet av en verklighetskontroll och bestämmandet av hur många segment ett 

företag kan hantera, vilka vi anser vara grundläggande för marknadssegmentering. 

Företag har begränsade resurser och har inte råd att bearbeta feldefinierade segment och 
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kan inte heller vända sig till hela marknaden. Företagslivscykeln är en annan teoretisk 

aspekt som dock inte var relevant för vårt fallföretag, vilket vi menar beror på företagets 

produkter. Vi anser att detta gäller för alla företag som erbjuder produkter som inte är 

beroende av någon specifik fas hos kunden. Den akademiska världen anser att kunden är 

en väsentlig egenskap att ta i beaktande vid arbetet med marknadssegmentering. Företag 

behöver samla in information om kunderna för att kunna förstå vilka kundegenskaper 

som påverkar vid ett köp och vilka behov och önskemål de har.  

 

Gapet kan även beskrivas med hjälp av de empiriska aspekterna. Trender och 

samhällsfaktorer, marknadsförändringar och konkurrenter är tre aspekter som visar att 

fallföretaget påverkas mycket av omvärlden. Dessa går inte att bortses ifrån då de 

influerar företagets arbete med marknadssegmentering. En beskrivning av gapet kan 

även ske genom egenskapen återförsäljare, eftersom den har förbisetts av den 

akademiska världen. Vårt fallföretag menar att de är en viktig resurs i arbetet mot 

kunden och vill att dessa ska fungera som försäljare åt företaget och att de ska vara 

lojala, aktiva och självgående.   

 

• Varför har gapet uppstått?  

Den akademiska världen har utvecklat modeller för hur marknadssegmenteringen ska 

genomföras. Företag ska ta hänsyn till många aspekter och följa specifika steg. 

Marknadssegmenteringen hos vårt fallföretag har inte varit lika genomtänkt, utan har 

skett mer utifrån en organisk tillväxt och olika samarbetsformer. Denna skillnad i 

synsätt och tillvägagångssätt anser vi bero på att den akademiska världen inte förstår att 

företag inte kan lägga så mycket resurser på att genomföra en marknadssegmentering 

steg för steg. Fallföretaget har å andra sidan inte insett potentialen av 

marknadssegmentering och har inte tagit reda på exakt vad den innebär eller hur den 

kan användas. Detta kan vara en följd av att det tidigare har fungerat att utgå ifrån ett 

resursbaserat perspektiv, och företaget har därför inte behövt ifrågasätta sin 

marknadssegmentering förrän nu. Marknaden har förändrats och det har blivit mer 

väsentligt att se över den strategiska planeringen. Den akademiska världen har dock inte 

insett att omvärlden och marknadsförändringar har en stor påverkan på företag.  
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Att den akademiska världen och företagsvärlden värderar olika aspekter gällande 

marknadssegmentering påvisar olika synsätt och det faktum att tillvägagångssättet 

skiljer sig åt, menar vi har lett till att ett gap uppstått.  
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7. Förslag på vidare forskning 

Denna studie har genomförts med enbart ett företag och därför kunde det vara av 

intresse att göra en flerfallstudie. Det kunde göras genom att jämföra våra resultat med 

andra företag inom samma bransch för att kunna se om det finns ett tydligt mönster för 

hur företag bildar sina marknadssegment, men kunde även vara intressant att se över 

branschgränser. Vi har endast undersökt ett SME-företag och dess 

marknadssegmentering. Det kan antas att större företag kan behöva klarare styrning då 

organisationsstrukturerna är mer komplexa, och därför kunde det vara av intresse att 

inkludera större företag för att se om synsättet och tillvägagångssättet angående 

marknadssegmentering har sett likadant ut som hos vårt studerade företag.  

 

 



 
~Källförteckning~ 

 

 77

Källförteckning  

Alvesson M., Sköldberg K., 1996, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 

 

Andersen I., 1998, Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund 

 

Bell J., 1995, Introduktion till forskningsmetodik, Andra upplagan, Studentlitteratur, 

Lund 

 

Bryman A., Bell E., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö 

 

Cooper D.R., Schindler P.S., 1998, Business Research Methods, 6th edition, Irwin 

McGraw-Hill, USA 

 

Dahmström K., 1996, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 

undersökning, Studentlitteratur, Lund 

 

Denscombe M., 2004, Forskningens grundregler – Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter, Studentlitteratur, Lund 

 

Dibb S., 1998, Market segmentation: strategies for success, Marketing Intelligence & 

Planning, 16/7, s. 394-406, MCB University Press 

 

Flodhammar Å., 1977, Segmentering på producentvarumarknader, LiTH, EKI, 

doktorsavhandling 

 

Frank R., Massy W., Wind Y., 1972, Market segmentation, Prentice Hall, New Jersey   

 

Gustavsson B., 2003, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 

Studentlitteratur, Lund 

 

 



 
~Källförteckning~ 

 

 78

Jacobsen D.I., 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämne, Studentlitteratur, Lund 

 

Kahn R.L., Cannell C.F., 1957, The Dynamics of Interviewing, Wiley International 

Edition, USA 

 

Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 1999, Principles of Marketing, Second 

European Edition, Prentice Hall Europe 

 

Lantz A., 1993, Intervjumetodik – Den professionellt genomförda intervjun, 

Studentlitteratur, Lund 

 

Lekvall P., Wahlbin C., 2001, Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag, 

Göteborg 

 

Lundahl U., Skärvad P-H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Studentlitteratur, Lund 

 

McDonald M., Dunbar I., 1998, Market segmentation, Second edition, MACMILLAN 

PRESS LTD, Great Britain 

 

McGee J., Thomas H., Wilson D., 2005, Strategy: Analysis & Practice, Maidenhead: 

McGraw-Hill Education 

 

Myers J., 1996, Segmentation and positioning for strategic marketing decisions, 

American Marketing Association, Chicago 

 

Patel R., Davidsson B., 2003, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 

 

Patel R., Tebelius U., 1987, Grundbok i forskningsmetodik – kvalitativt och kvantitativt, 

Studentlitteratur, Lund   

 



 
~Källförteckning~ 

 

 79

Shapiro B.P., Bonoma T.V., 1984, How to segment industrial markets, Harvard 

Business Review, May-June, s.104-110 

 

Svenning C., 2003, Metodboken, Lorentz förlag, Eslöv 

 

Trost J., 1997, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 

 

Weinstein A., 1994, Market Segmentation, Probus Publishing Company, Chicago, 

Illinois 

 

Wind Y., Cardozo R., 1974:3, s. 153-166, Industrial Market Segmentation, Industrial 

Marketing Management 

 

Yin R., 2003, Case Study Research: design and methods, 3rd edition, SAGE 

Publications, Thousand Oakes 

 

Zeithaml V.A., Parasuraman, A., Berry L., 1990, Delivering Quality Service: 

Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York 

 

Muntliga källor 

Gullers Jan, Marknadsdirektör, 051102 

Kilk Rein, Chef  Marknadssupport, 051201 

Lassus Johan, Sortimentschef, 051201 

Rylander Björn, VD, 051102 

Vågebrant Jan, Försäljningschef för Industri Sverige, 051102, 051207 

 

Elektroniska källor 

www.sterisol.se 051122 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.

pdf 051122 

http://www.investorwords.com/4569/SIC.html 051123 

 

 



 
~Källförteckning~ 

 

 80

Material från Sterisol  

Sterisols företagspresentation 2004 

Sterisols balansräkning 2004 

 

 



 
~Bilagor~ 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Urval av Sterisols produkter 
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Bilaga 2 Intervjuguide 2005-11-02 

 

Huvudpunkter: 

 

• Identifiering/definiering av Sterisols segment  

 

• Bearbetning av segmenten 

- aktiviteter 

- marknadsföring 

 

• Säljarstruktur 

- utseende  

- urval 

 

• Kunden och dess behov 
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Bilaga 3 Intervjuguide 2005-12-01, 2005-12-07 

 

Intervjuperson: 

Befattning, nu och innan 

Antal år på företaget 

 

Definition av den marknad företaget agerar på 

Hur skulle du definiera ett segment?  

Vad innebär marknadssegmentering för dig? Hur arbetar du med segmentering? 

 

Vilka segment identifierar ni?  

Hur stort antal segment har ni?   

Har ni något segment som ska tas bort/läggas till? 

 

Hur gjordes marknadssegmenteringen?  

När gjordes den?  

Har den ändrats?  

Vilka faktorer har man utgått ifrån? 

Varför har man valt att utforma segmenten som man har gjort? 

Har det tillkommit nya segment efter hand?  

 

Varför behövs en omsegmentering nu?  

Vad ska göras annorlunda?  

Har man sett över marknadssegmenteringen tidigare?  

Hur stort antal segment kan företaget hantera?  

Vilka kunder är det som ska segmenteras?  
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