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Titel Industriell segmentering i mikroföretag 
 
Författare Pontus Lilliesköld, Jonas Mideryd och Victor Söderberg 
 
Handledare Mikael Ottosson 
 
Nyckelord Marknadsföring, mikroföretag, industriell segmentering, intuition vid 

segmentering 
 
Syfte  Denna uppsats syftar till att analysera kundsegmenteringsmetoder för ett 

mikroföretag på industriella marknader betingat av att företaget har 
mycket begränsade resurser och kunskap rörande denna typ av arbete. 

 
Frågeställningar 1. Med utgångspunkt från sin marknadssituation, hur arbetar R-Produktion 

med marknadsföring och kundsegmentering och vilka fördelar och 
nackdelar är förenliga med detta arbetssätt? 

 2. Baserat på marknadssituation och interna förutsättningar, vilka 
teoretiska segmenteringsmodeller är bäst lämpade för företaget med 
hänsyn till praktisk genomförbarhet, resursanspråk och förväntad 
homogenitet?  

 3. Vilka faktorer är viktiga vid kvalificering av identifierade segment? 
 
Teori  Teorin beskriver grunderna inom industriell segmentering och dess nytta 

samt hur detta arbete traditionellt har utförts i industrin. Därefter 
presenteras två fundamentala indelningar av segmenterings-kriterier, som 
sedan ligger till grund för två segmenteringsmodeller: Wind & Cardozos 
modell från 1974 och Shapiro & Bonomas nästlade ansats från 1984. 
Avslutningsvis presenteras en modell för att utvärdera attraktiviteten hos 
de identifierade segmenten av Kotler & Keller från 2006.  

 
Empiri Empirin grundar sig dels på intervjuer gjorda med fallföretaget R-

Produktions ägare Patrik och Peter Widéen och dels på information från 
nämnda fallföretags befintliga kunddatabas.  

 
Resultat Vår slutsats visar att det finns tydliga incitament för R-Produktion att 

införa ett mer marknadsorienterat arbetssätt, där kundsegmentering är en 
mycket viktig komponent. För att ta rätt beslut med avseende på 
segmentering är kunskap om i vilken kontext företaget är verksamt i av 
stor vikt. I analysen framkommer det att företagsledarna bör i en stor 
utsträckning använda sin intuition för att minska resursåtgången såväl som 
att åstadkomma en mer effektiv segmentering med avseende på 
homogenitet.  

  Det kan konstateras att både Wind & Cardozos modell och Shapiro & 
Bonomas nästlade ansats skulle vara lämpliga för R-Produktion. 
Modellerna har sina egna styrkor och svagheter som bör avvägas med 
hänsyn till företagets kontext. För att utvärdera de skapade segmenten bör 
Kotler & Kellers modell om effektiva segment kompletteras med ett 
kriterium rörande hur unikt segmentet är med avseende på nisch.   
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Vi vill tacka Patrik och Peter Widéen på R-Produktion AB i Vimmerby för ett gott samarbete 
i arbetet med denna uppsats. Vi uppskattar att ni båda varit så hjälpsamma och tålmodiga med 
våra många frågor och att ni gett oss ett varmt bemötande vid vårt besök. Vi hoppas att 
uppsatsen kommer att komma er till nytta och vi önskar er ett stort lycka till i framtiden. 

Tack till vår handledare, Mikael Ottosson vid Institutionen för TEMA vid Linköpings 
Universitet, och opponentgrupper för givande feedback och diskussioner samt expertis inom 
uppsatsförfattande. 
Vi vill också rikta ett tack till Daniel Kindström vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Tekniska Högskola för dina kommentarer och 
hjälp kring denna uppsats. 
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Vi vill i detta kapitel introducera dig som läsare genom att inledningsvis presentera vår 
bakgrund, problemdiskussion och vårt fallföretag. Denna presentation mynnar ut i syfte, 
frågeställningar, avgränsningar samt en mer ingående beskrivning av fallföretagets 
verksamhet och produktpalett. 

6<6 PDB;+J7-!,OQ!G+,R89E-:ABJAA:,7!

Att bedriva en vinstdrivande verksamhet på dagens konkurrensutsatta marknader sätter 
stor press på marknadsaktörerna. Enligt den omtalade teorin kring Resourced Based 
View inom strategilitteraturen uppnår ett företag konkurrensfördelar genom att 
koordinera befintliga och tillgängliga resurser (Wernerfelt, 1984). Därtill har flera 
affärsstrateger genom historien poängterat vikten av ett överlägset kunderbjudande 
(Nagle, 2005). 

Inget företag har resurser att tillfredsställa alla potentiella kunder på alla marknader. 
Istället arbetar man efter principen att vissa kunder är mer lönsamma än andra. För att 
möjliggöra detta arbete erfordras metoder för att gruppera de kunder som företagen 
bedömt som lönsamma. Marknadsförare kallar dessa grupper segment (Jobber, 2010). 
Dessa segment har strategiskt delats in efter parametrar som försäkrar att alla kunder i 
segmenten har liknande beteende, preferenser och behov. Exempel på parametrar är 
geografisk placering, omsättning och köpfrekvens. Enligt Blocker & Flint (2006) och 
Palmer & Millier (2004) understödjer segmentering en förståelse för kunderna, 
underlättar en allokering av resurser samt ger stöd för att bättre kunna anpassa sina 
marknadsföringsaktiviteter. Författarna menar att ett företags resurser bör fördelas så att 
de i första hand används på lönsamma och växande kunder. 
Trots att segmentering framhävs som en viktig komponent för näringsverksamhet finns 
det enligt Wilson & Mitchell (1998) få konkreta skrifter om hur praktisk segmentering 
av industriella marknader kan genomföras. Vidare finns det enligt Palmer & Millier 
(2004) ett gap mellan de teorier som beskriver hur en segmentering bör genomföras och 
företagets förmåga att implementera det som teoretikerna förespråkar. Freytag & Clarke 
(2001), Webster (1991) och Plank (1985) beskriver två segmenteringsmetoder som båda 
anses vara egna ramverk för hur segmentering av industriella marknader kan ske. Dessa 
två modeller är skapade av Wind & Cardozo (1974) och Bonoma & Shapiro (1984).  
Palmer & Millier (2004) menar att implementeringen av generella segmenteringsteorier 
ofta misslyckas på grund av att de är för generella och inte alltid applicerbara i de unika 
miljöer i vilka företaget verkar, det vill säga att segmenteringsarbetet bör anpassas för 
varje företags specifika situation. Författarna förespråkar att segmenteringsarbetet bör 
bistås av ledningen, som har erfarenhetsmässiga kunskaper om företaget, med att göra 
bedömningar av nyttan av segmenteringsarbetet mot de ansträngningar som skulle 
krävas vid implementeringen. Detta går i linje med författarnas idéer om att företagare 
med fördel kan använda intuition och erfarenhetsmässiga kunskaper vid implementering 
av segmentering. 

En studie vid Linköpings Universitet visade på att utmärkande egenskaper hos 
framgångsrika småföretag, företag med färre än 50 anställda, var ett högt medvetande 
om kundvärde och ett marknadsorienterat arbetssätt (Öhrwall Rönnbäck & Almesåker, 
2011). Detta är synonymt med att känna till vad kunden värderar och att saluföra 
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produkter som tillgodoser dessa behov. Eftersom företag, stora som små, inte kan 
tillgodose alla marknadens potentiella kunder visar denna studie även på vikten av att 
segmentera sin marknad. Genom att genomföra en kundsegmentering kan ett företag 
kartlägga vilka kunder som är kommersiellt mest lämpade att tjäna, hur dessa skall 
adresseras och vad som krävs av företaget för att leverera kundvärde (Blocker & Flint, 
2006). 
I Sverige finns cirka 220 000 stycken företag med 1-9 anställda (SCB, 2011), se Figur 
1. Dessa företag definieras som mikroföretag av den Europeiska kommissionen (2003) 
och kännetecknas bland annat av knappa resurser och mycket begränsad kompetens 
inom strategiskt marknadsföringsarbete1 (Hoffman & Schlosser, 2001; Carson, Gilmore, 
& Grant, 2001). Vidare är de starkt påverkade av deras ägare eller VD med avseende på 
marknadsföringsarbete (Carson, Gilmore, & Grant, 2001). 

 
Figur 1: Graf över antalet mikroföretag i Sverige över 2008-2010. Källa: SCB (2011) 

 
Ur denna bakgrund kommer ett mindre industriföretag att studeras och utgöra basen för 
empirin i uppsatsen. Företaget R-Produktion AB i Vimmerby (”företaget” eller 
”fallföretaget”) tillverkar huvudsakligen trappräcken i rostfritt stål för inomhus- och 
utomhusmiljöer. Därtill har den en ytbehandlingsverksamhet som inbegriper två olika 
behandlingsmetoder; elpolering och betning. Inom trapptillverkningen har företaget en 
större återkommande kund, Snickarlaget, samt privatkunder. Samarbetet med 
Snickarlaget är väl etablerat och mot privatpersonerna sker ingen aktiv försäljning utan 
företaget når denna kundgrupp via sin hemsida. Verksamhetsområdet ytbehandling har 
uteslutande företagskunder, vilka är verksamma inom flera olika branscher (ex. Båt- och 
lastbilstillverkare, VVS, telekom och sjukhusteknik). Under de senaste åren har 
omsättningen legat stadigt runt 5 MSEK och personalstyrkan runt 5 personer. Samtliga 
arbetar operativt, medan ägarna, Patrik och Peter Widéen, även ansvarar för 
försäljningen inom de två verksamhetsområdena. 

 

                                                
1 Strategisk marknadsföring avser marknads-, konkurrens- och kundanalyser till grund för ett företags övergripande 
marknadsstrategi. Operationell marknadsföring är arbetet med marknadsföringskanaler för att öka potentiella kunders uppfattning 
och kännedom om företaget och dess erbjudanden. Således är den operationella marknadsföringen en del i företagets 
marknadsstrategi. 
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Det är ju lite så när man är ett litet företag, att vi (ägarna) jobbar bägge här i 
produktionen också. Det här ni pratar om (kundsegmentering) är ju viktigt 
kanske på sitt sätt, men kommer på sidan i ett sånt här litet företag. […] Man 
vill fokusera på leveranstid, konstruktionen och kvalitet. (Widéen Patrik, 2011) 
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Beträffande segmenteringsarbete är R-Produktion bland annat begränsade av kunskap, 
kapital och tid men framförallt bristen på en stark uppfattning om vilket värde som kan 
skapas med hjälp av segmentering. Traditionellt sett har företaget, enligt egen utsago, 
bedrivit ett undermåligt marknadsföringsarbete på många plan och tillmätt tidigare 
referenser stort vikt vid rekrytering av nya kunder. Då det existerar ett nära samarbete 
med en stor företagskund på tillverkningssidan anser R-Produktion att de har goda 
kunskaper om kunden. Inom ytbehandlingsgrenen är det däremot avsevärt sämre 
beträffande kunskap om kunder på en djupare nivå som exempelvis beslutskriterier, 
kundvärde och beslutsfattning.  

6<= "IC>9!,OQ!C+S;9A>T887:7;D+!

Denna uppsats syftar till att analysera kundsegmenteringsmetoder för ett mikroföretag 
på industriella marknader betingat av att företaget har mycket begränsade resurser och 
kunskap rörande denna typ av arbete. Med detta som grund avser uppsatsen att 
utvärdera och diskutera fördelar och nackdelar hos undersökta segmenteringsmetoder ur 
ett lönsamhetsperspektiv. Metoderna kommer att analyseras med utgångspunkt från 
deras resursanspråk, praktisk genomförbarhet och förväntad homogenitet2 inom det 
skapade segmentet. 
Mer precist kommer följande frågeställningar att besvaras. 

1. Med utgångspunkt från sin marknadssituation, hur arbetar R-Produktion med 
marknadsföring och kundsegmentering och vilka fördelar och nackdelar är 
förenliga med detta arbetssätt? 

2. Baserat på marknadssituation och interna förutsättningar, vilka teoretiska 
segmenteringsmodeller är bäst lämpade för företaget med hänsyn till praktisk 
genomförbarhet, resursanspråk och förväntad homogenitet?  

3. Vilka faktorer är viktiga vid kvalificering av identifierade segment? 
För att kunna dra nyanserade och relevanta slutsatser beträffade lämplighet hos 
undersökta metoder, kommer även grundläggande fördelar med att segmentera sina 
kunder att presenteras. Således kommer uppsatsen att kort redogöra för de fördelar som 
är förenliga med att aktivt arbeta med segmentering. 

6<@ #U;+T7A7:7;D+!

Denna uppsats ämnar endast studera segmentering av industriella marknader. Denna 
avgränsning har valts då den inledande teoristudien visar på att mikroföretag har en stor 
försäljning gentemot andra företag. Därtill har fallföretaget, som är basen för empirin, 
en ansenlig försäljning mot andra företag. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla 
hur implementeringen ska ske eller hur de olika segmenten bör mötas. Fokus kommer 
således att ligga på segmenteringsprocessen och utvärdering av de segment som 
framkommer i denna process. 

Trots att flera författare inom området industriell segmentering såsom Freytag & Clarke 
(2001) och Kotler & Keller (2006) pekar på vikten av att analysera konkurrensen vid 
utvärdering av segment kommer detta ej att tas i beaktning. Vi avser dock inte att på 
något sätt förringa vikten av detta. 

                                                
2 Homogenitet relaterar till hur snarlikt beteende, preferenser och karaktäristik kunder har inom ett segment. 
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R-Produktion AB sysslar med tillverkning och ytbehandling av rostfritt stål. Inom 
tillverkningen består kundbasen av både privat- och företagskunder, medan 
ytbehandlingen uteslutande har företagskunder. De båda grenarnas verksamhet bedrivs i 
företagets lokaler i Vimmerby, och kunderna finns utspridda över hela landet. Sedan 
starten ägs och drivs R-produktion av bröderna Peter och Patrik Widéen. Omsättningen 
har legat stadigt runt 5 miljoner kronor sedan flera år tillbaka och företaget har i 
dagsläget 4 anställda. Vinstmarginalen de senaste fyra åren har legat mellan 18 och 30 
%. 
Företaget startades 1987 och har sina rötter i båtindustrin, främst som leverantör till 
båttillverkaren Storebro som hade sin tillverkning i trakten kring Vimmerby. Till 
Storebro tillverkades bland annat tankar, pulpits, pollare och stegar. På 1990-talet 
började båtindustrin snegla mot låglöneländer istället vilket gjorde att marknaden i 
Sverige tunnades ut mer och mer. Detta ledde till att R-Produktion var tvungen att söka 
efter nya marknader. 1994 byggde företaget ut sin ytbehandlingsanläggning för att 
kunna ta emot legoarbete3 från andra företag och kunder.  

I början av 2000-talet började R-Produktion med det som idag är ett av deras 
affärsområden, att tillverka trappräcken. I början gjordes detta endast åt en kund i 
vimmerbytrakten, men 2003 inleddes ett samarbeta med en trapptillverkade vid namn 
Snickarlaget. Detta samarbete, i kombination att de existerande teknikerna stödde denna 
typ av produkt, ledde fram till att trappräcken blev företagets nisch. Tidigare hade R-
Produktion ett omfattande samarbete med ett företag som tillverkade golvbrunnar till 
duschar. När detta samarbete upphörde tappade R-Produktion en betydande del av sin 
beläggning på ytbehandlingsdelen och som konsekvens sjönk omsättningen. Inom 
ytbehandlingen har företaget idag många småkunder. 
Inom tillverkningen står trappräcken för merparten (70 %) av orders, men även 
återkommande småarbeten (20 %) och arbeten av specialkaraktär (10 %) bearbetas. 
Samtliga produkter som företaget tillverkar går sedan till ytbehandling för vidare 
förädling. I dagsläget står dessa produkter för 5-10 % av beläggningen av 
ytbehandlingsverksamheten. Inom ytbehandlingen finns två metoder; elektrolytisk 
polering (elpolering) och betning. Inom ytbehandlingen tar R-Produktion in jobb på 
legobasis. Företaget mottar leveranser av produkter och komponenter som sedan 
behandlas och skickas tillbaka.  

6<H ':-:;D+9!C,+AB7:7;!,OQ!A>J-:97A!R:-+D;!

Området industriell segmentering är ett de mer etablerade koncepten inom 
marknadsföring och dess roll är erkänt betydelsefull (Blocker & Flint, 2006). Enligt 
Freytag & Clarke (2001) har det bedrivits en betydande mängd forskning som berört 
området. Trots denna ansenliga mängd forskning finns det enligt Millier (2000) ett gap 
mellan teori och praktik. Boejgaard & Ellegaard (2010) menar att detta gap medför att 
segmenteringens fördelar inte kan utnyttjas på ett bra sätt. Forskning av marknadsföring 
för småföretag och mikroföretag har varit begränsad och bygger på klassiska 

                                                
3 Legoarbete benämner arbeten av industriprodukter av engångskaraktär i större serier. 
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marknadsföringsmodeller för internationella storföretag som skalats ner (Frecknall-
Huges, Simpson, Taylor, & Padmore, 2006). Detta gap torde alltså vara än större för 
mikroföretag. Studiens ambition är följaktligen att bidra med ökad kunskap om hur ett 
mikroföretag kan arbeta med industriell segmentering.  !
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I detta kapitel vill vi redogöra för vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien 
baserat på vedertagen teoribildning. Mer precist kommer valda metoder att presenteras 
och argumenteras för utifrån relevant teori. Vidare kommer konsekvenserna för studien 
att beskrivas. Konsekvenserna som dessa val medför kommer sedan att analyseras för 
att utvärdera studiens kvalitet.  

=<6 ZD8!DU!E9>,-!

Vid val av metod är det vedertaget att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Inom kvalitativ metod är det forskarens tolkning av den insamlade datan som är det 
centrala. Metoden syftar till att erhålla en djupare förståelse för det problemområde som 
studeras. Vid kvantitativ metod ligger fokus på att kvantifiera den insamlade datan för 
att utifrån detta göra analyser och tolkningar. (Bryman & Bell, 2005). Valet av 
metodiskt angreppsätt bestäms av hur det aktuella problemet ser ut, vilka frågor som det 
ger upphov till samt vilket resultat som önskas (Merriam, 1994).  

Vi använder oss av en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte. Det beslutet 
grundar sig på vår önskan att erhålla en djupare förståelse och en helhetsbild av det 
problemområde vi undersöker. Denna kvalitativa metod utfördes genom undersökning 
av ett fallföretag och datainsamlingen genom intervjuer med nyckelpersoner från 
fallföretaget. 

!"#"# $%&&'()*+,-'./-/,(.*-

Bryman & Bell (2005) menar att i en fallstudie fokuserar forskaren på ett fall inom ett 
visst område i ett större sammanhang. Merriam (1994) anser att en fallstudie 
kännetecknas av att undersökningsobjekten är få, att många variabler undersöks samt att 
den ofta sker under en längre tid. Författaren menar vidare att undersökningen strävar 
efter att belysa samspelet mellan viktiga variabler som kännetecknar företeelse i frågan. 
Detta gör att det är önskvärt att sträva mot att fallstudien ska innefatta ett stort antal 
variabler för att ge en god kontext. Syftet med en fallstudie är inte att komma fram till 
den ”korrekta” tolkningen utan att arbeta fram den mest övertygande tolkningen 
(Merriam, 1994). Vidare menar författaren att det ofta finns ett starkt fokus på förståelse 
och beskrivning av en process.  
De karakteristiska drag en fallstudie kännetecknas av ligger väl i linje med den typ av 
undersökning vi syftar till att utföra. Vi baserar detta främst på att vårt syfte med 
undersökningen är att beskriva och analysera ett fallföretag. Vidare har vi en hög 
medvetenhet beträffande vikten av att hitta rätt variabler för att belysa samspelet på 
bästa sätt. Fördelen med användning av en fallstudie är att det ger bra information om 
det undersökta fallet, nackdelen är att det kan vara svårt att veta generaliserbarheten att 
dra större slutsatser (Bryman & Bell, 2005). Med andra ord kan slutsatserna som tas 
fram vara intressant information för hur vårt fallföretag kan förbättra sitt arbete med 
segmentering, dock är det inte säkert att andra mikroföretag finner samma 
segmenteringsmetod som den bästa, vilket är en begränsning och beaktas. 
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Det är vanligt att göra skillnad mellan teori och praktiskt forskning med hjälp av 
deduktiva och induktiva strategier. Dessa strategier ska dock ses som tendenser och inte 
som entydiga distinktioner (Bryman & Bell, 2005). Deduktion innebär att forskaren 
utifrån kunskap inom ett visst område tillsammans med teori som rör detta område 
härleder en eller flera hypoteser. Dessa hypoteser styr datainsamlingsprocessen samt 
underkastas en empirisk granskning. I nästa steg ämnar forskaren dra generella 
slutsatser om enskilda händelser. Induktion skiljer sig på så sätt att forskaren istället 
utgår ifrån empiriska resultat för att dra generaliserbara slutsatser. (Bryman & Bell, 
2005) 

Vår studie är främst av deduktiv karaktär då empirin samlas in för att bekräfta valda 
teorier. Det finns dock induktiva inslag då empirin används för att dra vissa generella 
slutsatser. Nackdelen med att främst ha deduktiv karaktär är att vi kan missa en viktig 
teori i vår undersökning och därmed inte få fram den bäst anpassade teorin. Detta skulle 
sedan få negativ inverkan på insamlingen av empiriskt material och forskningens 
kvalitet skulle sjunka. Fördelen är att det blir bättre avgränsning, informationsletandet 
blir mer precist och anpassat till syftet.  
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Det finns två huvudsakliga typer av data för forskaren att använda sig av vid utförandet 
av en studie: primär- och sekundärdata. Primärdata benämns den data som forskaren 
själv samlat in för studiens ändamål medan data som redan producerats benämns 
sekundärdata. Undersökningar som endast baseras på primärdata existerar i stort sett 
inte, alla undersökningar utnyttjar någon form av sekundärdata. Däremot förekommer 
undersökningar baserade på enbart sekundärdata (Lekwall & Wahlbin, 2001). 
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Primärdata samlas in av undersökaren själv, t.ex. med hjälp av kvalitativa intervjuer 
eller kvantitativa enkätundersökningar. Primärdata samlas oftast in då informationen 
som finns tillgänglig inte är tillräcklig eller att undersökaren är intresserad av att 
undersöka ett specifikt fall (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010).  

Primärdata har fördelarna att informationen är anpassad just till undersökningens 
specifika problem. Undersökaren kan själv styra över och anpassa frågorna. Primärdata 
är nyinsamlad och därmed aktuell, risken att datan förändrats sedan den skapades är 
därmed liten (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010). Primärdatan i detta 
arbete är insamlat från de utförda intervjuerna. Dessa kommer beskrivas mer ingående 
nedan i avsnittet om intervjuer. Fördelen för vårt arbete att använda oss av primärdata är 
att vi då får svar på frågor väl anpassade till vårt syfte och frågeställningar.  
Nackdelar med primärdata är att det dyrt att samla in, det kräver mycket tid av 
undersökaren samt kräver att undersökaren har kompetensen att dels samla in rätt 
information och dels kunna sammanställa den korrekt (Christensen, Engdahl, Grääs, & 
Haglund, 2010). Detta är förekommande problem i vår forskning. Huvudsakligen ligger 
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risken i att missa en viktig fråga, eller att frågorna omedvetet ställs på så sätt att de 
vinklar svaren vi får. Vidare inskränker tidsaspekten vår forskning. Att primärdata tar 
mycket tid att samla in begränsar oss till att studera ett företag, och inte alla företag i en 
bransch, eller alla företag av en viss storlek vilket skulle gett bättre underlag att dra 
slutsatser från.   

För personliga intervjuer ligger det även ett problem i att lyckas söka upp personer med 
rätt information och veta hur man ska få ut denna information ur intervjuobjektet 
(Lekwall & Wahlbin, 2001). I detta moment löper vi risken att själva färga vår 
forskning genom att påverka intervjuobjektet. Detta problem adresseras genom att ha 
väl förberedda frågematerial och att intervjuaren inte har haft löpande kontakt med 
personalen. 
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Sekundärdata kallas den data som tidigare har samlats in och sammanställts. Ofta har 
data använts i ett annat syfte än det personen som använder sig av sekundärdata har. Det 
finns många olika typer av sekundärdata och det går att finna den på många platser. Ofta 
delas sekundärdata in i två klasser, intern sekundärdata och extern sekundärdata 
(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010).  
Intern sekundärdata består av data som till exempel samlats in inom ett företag, 
försäljningsresultat, kostnadsinformation, kundinformation för att nämna några. 
Fördelen med dessa sekundärdata är att den är billig och lätt att samla in. Externdata är 
befintlig data som kommer utifrån. Det kan till exempel vara information i publicerade 
källor, företagsregister eller tidigare undersökningar (Christensen, Engdahl, Grääs, & 
Haglund, 2010). 
Vid användning av sekundärdata är det viktigt att källans trovärdighet tas i beaktning 
innan beslut att använda sig av vald data görs. För att undersöka denna trovärdighet bör 
man kontrollera dels var man finner informationen, dels hur själva undersökningen gått 
till samt om sammanställningen gjorts på rätt sätt (Christensen, Engdahl, Grääs, & 
Haglund, 2010). Detta stryks även av Lekwall & Wahlbin (2001). Fördelar med 
sekundärdata är att det är väldigt billigt, det kräver lite tid och det finns ett enormt utbud 
av information att hitta. Nackdelar kan vara att inte exakt rätt data för ens undersökning 
går att finna, eller att vald data är för gammal och därmed inte längre aktuell.  
Den sekundärdata vi har använt oss av utgörs av den data som fanns i fallföretagets 
kunddatabas. Data har även hämtats från andra ställen så som Affärsdata. Vi har noga 
valt sekundärdatakällorna för att komplettera information till vårt arbete. Källorna är 
valda så de har hög tillförlitlighet och relevanta för vårt arbete. Fördelen med 
användning av sekundärdata i vårt arbete är att det ger både bra bakgrund – och 
kompletterade – information för att dels beskriva vårt företag samt även för att belysa 
andra aspekter.  

2.3.4 :8(,2;<),2 

Inom den kvalitativa forskningen är deltagande observation och kvalitativa intervjuer 
troligtvis de vanligaste metoderna för inhämtning av data (Bryman & Bell, 2005). Vi 
har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer då detta lämpar sig för en 



 

 9 

undersökning med ett specifikt fokus och en lägre påverkan för de inblandade enligt 
Bryman & Bell (2005).  
Ett vanligt sätt att beskriva vilken typ av kunskap som olika former av intervjuer ger är 
att utgå från skillnader i struktureringsgrad. En strukturerad intervju innebär att 
intervjuaren ställer förutbestämda frågor i en redan uppgjord ordning samt att 
respondenten svarar på i förväg formulerade svarsalternativ. I kontrast till detta finns 
helt öppna intervjuer där intervjuaren ställer öppna frågor som respondenten fritt får 
resonera kring. Beroende på vilken intervjuform som används kommer den information 
som erhålls skilja. (Lantz, 2007). 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide användes. 
Dock anpassade intervjuaren ordningen och formuleringen av frågorna efter hur 
intervjun fortlöpte. Detta sätt valdes då det ger en bra förutbestämd inriktning på 
frågorna och beroende på svaren som kom kunde vi komplettera med följdfrågor för att 
tydligare få svar på våra frågor. Enligt Bryman & Bell (2005) är det lämpligt att 
använda semistrukturerade intervjuer då forskaren inleder sin undersökning med ett 
förhållandevis tydligt fokus och önskar ta sig an specifika frågeställningar.  
Det är mycket viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke vid forskning. Detta gäller för 
intervjurespondenten under själva insamlandet av data såväl som hanteringen av den 
data som samlats in. Viktiga etiska aspekter är att erbjuda respondenten anonymisering 
och möjlighet till att godkänna citat som ska ingå i rapporten. Vidare är det viktigt att 
syftet med intervjun tydligt framgår och att respekt visas för respondenten. (Trost, 
2005). Vi arbetade aktivt för att de etiska aspekterna ska hanteras på ett bra sätt genom 
att följa de rekommendationer som nämns i stycket ovanför. 

Kritik mot användandet av intervjuer är att empirin grundar sig på endast 
intervjuobjektets tankar och åsikter och behöver inte stämma överens med vad andra 
personer i liknande situation tycker. Vidare grundar sig informationen på vad 
intervjuobjektet kommer ihåg just för stunden och risk för missuppfattning av frågan 
finns, varför det är viktigt att intervjuaren har koll på att svaret som ges svarar på den 
avsedda frågan, annars behövs förtydligar genom att förklara frågan på ett annat sätt. En 
annan risk som alltid finns vid personliga intervjuer är att intervjuobjektet inte svarar 
helt sanningsenligt för att inte ställa sig själv eller företaget i dålig dager, denna risk är 
svår att skydda sig mot, men kan motverkas genom att tydligt berätta att allt som sägs 
kommer behandlas anonymt (Bryman & Bell, 2005; Trost, 2005; Lantz, 2007). 
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Urvalsprocessen i denna studie har utgått ifrån syftet, vilket medfört att ett mikroföretag 
verksamt på den industriella marknaden eftersökts. En av författarna till uppsatsen hade 
sedan tidigare varit i kontakt med R-Produktion i ett annat sammanhang. Vårt intresse 
väcktes då denna person fick vetskap om att företaget var intresserat av att utveckla sin 
nuvarande segmentering. Det säkerställdes att definitionen av ett mikroföretag 
uppfylldes genom den stämdes av med en sökning på Affärsdata. Vid vår första kontakt 
med företaget fick vi god respons för vårt uppsatsämne samt besked att de skulle vara 
beredda att tillhandahålla den information som behövdes. Av dessa anledningar anser vi 
att valet av R-Produktion som fallföretag kom att passa vår studie väl. Vidare har val av 
intervjurespondenter varit naturligt då det är Peter och Patrik Widéen som operativt 
arbetar med marknadsföring och försäljning i bolaget.  
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Ett första besök hos företaget genomfördes den 14 april då anställda på företaget 
intervjuades. De inledande intervjuerna var främst av allmän karaktär och syftade till att 
ge oss en övergripande bild av företagets verksamhet samt dess unika förutsättningar. 
Vi fick även gå en guidad tur i företagets lokaler för att få en bättre känsla av hur den 
löpande verksamheten bedrivs. För att ge oss en djupare förståelse av fallföretaget inför 
det kommande analysarbetet utfördes en andra intervjuomgång per telefon där den 
intervjuguide som bifogas som Bilaga 1 användes. Intervjuguiden utformades med 
uppsatsens syfte i åtanke och utifrån de teorier som behandlas. Samtliga intervjuer 
spelades in för att kunna återges exakt. 
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Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för att analysera en kvantitativ studies 
kvalité. Inom kvalitativ forskning har de en underordnad roll.  

Definitionen av validitet är enligt Lekvall & Wahlbin (2001) förmågan att mäta det som 
undersökningen faktiskt avser att mäta. Intervjuernas validitet handlar i vårt fall om 
empirins bidrag till arbetet. Detta är dock enligt Lekvall & Wahlbin omöjligt att mäta 
exakt. Frågorna till intervjuerna har gåtts igenom innan intervjutillfällena och 
diskuterats inom gruppen för att motverka otydlighet som leder till lägre validitet. 
Reliabilitet handlar enligt Lekvall & Wahlbin (2001)  om att få samma svar på en fråga 
om frågan ställts vid olika tillfällen. Även här handlar det om att ställa frågorna på ett 
tydligt sätt.  

Exempel på faktorer som påverkar är reliabilitet är intervjuobjektets tillstånd vid 
intervjun, variationer i intervjuarens sätt att framföra frågan samt missförstånd mellan 
intervjuaren och intervjuobjektet. (Lekwall & Wahlbin, 2001)     
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Kvalitativa resultat baseras till stor del på forskarens uppfattning av vad som är 
betydelsefullt vilket ökar subjektiviteten. Detta kan göra det svårt att replikera en 
kvalitativ studie på grund av bristen på struktur samt det faktum att forskaren själv är 
det viktigaste verktyget vid insamlingen av data.  I vissa fall kan det vara svårt att 
bestämma hur en forskare kommit fram till sina slutsatser. Denna brist på transparens 
beror på otillräcklig framställning av hur insamling och analys av data skett. (Bryman & 
Bell, 2005). 

Det är ofta svårt att generalisera forskningsresultaten utöver den kontext i vilken de 
framställdes. Detta kommer av att de personer som intervjuades inte kan anses vara 
representativa för en population. Vid bedömning av generaliserbarhet är kvalitén på de 
teoretiska slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativa data centrala. Detta 
medför att forskningsresultaten kan generaliseras till teori. (Bryman & Bell, 2005). 
Undersökningen i detta arbete är begränsad till ett företag och dess anställda. Empirin 
baseras således på de anställdas uppfattning samt företagsspecifik data varför det finns 
en begränsning i generaliserbarheten för resultatet. Trots detta faktum kan tydliga drag 
förekomma som kan vara intressanta för andra mikroföretag att titta på. 

 !
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Följande kapitel presenterar den teoretiska referensram som valts ut baserad på syftet 
och de forskningsfrågor som berör rapporten. Inledningsvis kommer arbetet med 
marknadsföring i mikroföretag att beskrivas. Dessa teorier presenteras med intention att 
göra läsaren medveten om rådande generella resursbegränsningar hos mikroföretag, hur 
marknadskrafter formar dess aktörer och hur begränsad den rådande teoribildningen 
inom industriell segmentering är för dessa företag. Efterföljande del åsyftar att 
introducera läsaren i grunderna inom industriell segmentering och dess nytta, 
implikationer och utmaningar samt hur detta arbete traditionellt har utförts i industrin. 
Vidare presenteras två fundamentala indelningar av segmenteringskriterier, som ligger 
till grund för de två segmenteringsmodeller som sedan introduceras. Avslutningsvis 
presenteras metoder för att utvärdera attraktionsnivån hos de identifierade segmenten. 
För att göra den teoretiska referensramen mer transparent och jämförbar i en stor flora 
av teoribildningar, författare och författarterminologi kommer följande terminologi att 
användas: 

• Segmenteringskriterium: En demografisk, geografisk eller beteendemässig faktor 
• Segmenteringsbas: Sätt att dela in kunder i segment efter segmenteringskriterier 
• Segment: Subgrupp av kunder enligt vald segmenteringsbas 
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Segmentering är ansett som en av de mest centrala uppgifterna inom marknadsföring för 
företag på B2B-marknader (Palmer & Millier, 2004; McDonald & Wilson, 2002). 
Enligt flera författare skiljer sig marknadsföringsarbetet inom små och stora företag på 
flera nivåer. Med detta som grund kommer arbetet med marknadsföring undersökas 
djupare för just mikroföretag med syfte att ge läsaren en uppfattning om de 
begränsningar som utgör deras verklighet. 

Frecknall-Huges et al (2006) argumenterar för att de klassiska definitionerna av 
marknadsföring åsyftar till strategiska och operationella marknadsaktiviteter hos stora 
företag, men ingen entydig definition existerar för småföretag. Vid de försök som 
tidigare gjorts kopplar teoretiker ihop marknadsföring i småföretag med entreprenöriella 
beteenden. Enligt författarna har forskningen om marknadsföring för småföretag varit 
begränsad och bygger istället på klassiska marknadsföringsmodeller för internationella 
storföretag som skalats ner till det lilla företaget (Frecknall-Huges et al, 2006).  
Enligt Carson et al (2001) har småföretag så pass unik karaktäristik att konventionell 
marknadsföring inte är tillämpbar. De menar, precis som Frecknall-Huges et al (2006), 
att dessa företag präglas av egenheter och begränsningar hos entreprenören eller ägaren 
på individnivå alternativt av storleksklassen eller fasen i vilken företaget befinner sig i 
för stunden. Marknadsföringsarbetet i småföretag är ansett som spontant, reaktivt, 
ostrukturerat och informellt. Detta är ett direkt resultat av ägarnas benägenhet att ta alla 
ickeoperationella beslut själva för att snabbt kunna tillgodose möjligheter i marknaden 
(Carson et al, 2001). Vidare argumenterar Carson et al (2001) för en rad begränsningar 
hos mindre företag med avseende på deras marknadsföringsarbete. Enligt författarna har 
mindre företag 

• begränsade resurser (finansiering, tid och marknadskunskap) 
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• brist på specialistexpertis 
• brist på marknadskraft 

I en empiriskt baserad artikel diskuterar dock Reynolds (2002) fördelarna med att 
använda klassiska marknadsföringsaktiviteter i småföretag. Författaren menar att det 
finns stort värde i att tillämpa generella marknadsföringskoncept i småföretag med 
smärre justeringar för att passa deras begränsade finansiella styrka och 
marknadskännedom. 
Dessa teorier avser att beskriva förutsättningar för småföretag, men avståndet till 
mikroföretag är inte långt. Om ett företag på upp till 50 anställda har begränsade 
resurser, expertis och marknadskraft så förstås det implicit att detta även är en 
verklighet för det ännu mindre företaget. 
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Följande modell har inkorporerats för att kunna analysera fallföretagets aktuella 
marknadssituation beträffande marknadsföringsaktiviteter, vilket är centralt beträffande 
dess arbete med segmentering. Modellen försöker ge en konceptuell uppfattning om hur 
kontexten förklarar varför vissa företag mer än andra arbetar med marknadsorienterade 
aspekter. Med stöd från denna enkla modell kommer fallföretagets marknadssituation 
att kartläggas vilket ligger till grund för uppsatsens första frågeställning. 
Med utgångspunkt ur modellen av Simpson & Taylor (2002) beskriver Frecknall-Huges 
et al (2006) ett sätt att klassificera småföretag efter deras mognad och externa krav 
beträffande marknadsföring, se Figur 2. Kortfattat har modellen två dimensioner som 
utgår från företagets interna arbete med marknadsföring och det externa kravet på 
marknadsföring för att kunna konkurrera på marknaden. Ett företag som är 
marknadsföringsoberoende karaktäriseras enligt författarna av en förmåga att bedriva en 
verksamhet utan att nyttja marknadsföring i någon större utsträckning på grund av en 
stabilitet i deras affärsomgivning och brist på ambition. Vidare diskuterar författarna 
olika förflyttningar inom matrisen, där en rörelse (se streckad röd pil) från den 
marknadsföringsoberoende rutan, via den marknadsföringssvaga rutan, till den 
marknadsföringsledda var det absolut vanligaste rörelsemönstret.  
 

 

 

Internt fokus på 
marknadsföring 

Högt Marknadsföringsdominerad 
organisation 

Marknadsföringsledd 
organisation 

Lågt Marknadsföringsoberoende 
organisation 

Marknadsföringssvag 
organisation 

  Lågt Högt 

  Externt krav på marknadsföring 

Figur 2: ”Role and Relevance of Marketing”. Modell för att för att klassificera småföretag efter deras mognad 
och externa krav beträffande marknadsföring. Källa: Frecknall-Huges et al (2006) 
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I artikeln från Frecknall-Huges et al (2006) presenterades även en kvantitativ analys 
baserad på enkäter besvarade av 150 småföretag, och innehöll för denna rapport två 
relevanta slutsatser. För det första bekräftades hypotesen om en positiv korrelation 
mellan småföretag som hade ett högt internt fokus på marknadsföring och finansiell 
styrka samt omsättningstillväxt. För det andra identifierades tydliga tendenser kopplade 
till att de företag som hade låg internt fokus på marknadsföring hade signifikant färre 
anställda och mindre omsättning samt var i genomsnitt betydligt äldre. Alltså finns det 
en dokumenterad koppling mellan små företag, som förblir små, och undermåligt 
marknadsföringsarbete. 
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Detta avsnitt kommer kortfattat att beskriva segmentering på industriella marknader. 
Syftet är att förse läsaren med en grund inom ämnesområdet. Mer precist kommer 
anledningarna till segmentering att diskuteras samt dess implikationer på företagets 
resursallokering. Avslutningsvis kommer utmaningar associerade med industriell 
segmentering att beröras kort. Då det redan skrivits en ansenlig mängd uppsatser, 
avhandlingar och rapporter inom ämnet industriell segmentering – se Freytag & Clarke, 
2001; Blocker & Flint, 2006; Palmer & Millier, 2004 för utmärkta segmenterings-
artiklar – hänvisas läsaren till annan litteratur för djupare teoribildning inom detta 
specifika område. 
Segmentering bygger på den intuitiva uppfattningen om att alla kunder inte är lika 
lönsamma för ett företag att serva. Enligt Sandström (2003) räcker inte köpmotiv från 
kundens sida för att efterfråga en produkt. Därför bör ett företag inrikta sig på den delen 
av målkunderna som har störst benägenhet att köpa, som således utgöra en lönsam 
kundgrupp. Idén om att olika kunder är olika värdefulla för ett företag styrks bland 
annat av Tapp (2005), som argumenterar för att Paretos princip4 kan förklara 
fördelningen av lönsamhet hos majoriteten av företag. Således ligger det i varje företags 
intresse att allokera resurser från de olönsamma kunderna till de lönsamma (Tapp, 2005; 
Sandström, 2003; Blocker & Flint, 2006; Freytag & Clarke, 2001). 

Industriell segmentering handlar om att identifiera grupper av målkunder – i form av 
företag – med liknande beteende, karaktäristik och behov som kan nås med hjälp av en 
enda marknadsstrategi (Jobber, 2010; Sandström, 2003; Blocker & Flint, 2006). Givet 
resonemanget ovan bör ett företag segmentera sin marknad i mindre kluster, av 
tillräcklig storlek, som visar på stor lönsamhetspotential och använda sina resurser för 
att tillgodose behovet som existerar inom denna grupp. Ett mindre företag kan och bör 
använda segmenteringsarbetet för att identifiera en kundgrupp som utgör en unik nisch, 
eftersom det är en dokumenterad framgångsfaktor för lönsamhet och tillväxt (Öhrwall 
Rönnbäck & Almesåker, 2011; Rutgersson & Uddenberg, 2010; Romano & Ratnatunga, 
1995). 

Enligt Shapiro & Bonoma (1984) är den största utmaningen vid industriell segmentering 
att hitta de bästa segmenteringskriterierna. Vidare diskuterar författarna kring data om 
kunderna. Ett företag ska inte välja bort ett segmenteringskriterium bara för att data är 
bristfällig, men inte heller skapa ett segment kring ett kriterium enkom för att data om 

                                                
4 Paretos princip, även känd som 80/20-regeln åsyftar fenomenet att 20 % av orsakerna står för 80 % av effekterna. I detta fall skulle 
20 % av kunderna stå för 80 % av lönsamheten hos ett företag.  
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detta kriterium finns att tillgå. Till skillnad från segmentering av konsumentmarknader 
involverar industriell segmentering även en analys av interna faktorer som 
produktionskostnader, säljkåren och kostnader för att serva olika typer av köpare 
(Porter, 1985). Således omfattar industriell segmentering en större del av ett företags 
värdekedja och blir således avsevärt mer komplex. 

0"!"# A2%*+(+.8,&&-',@/,8(,2+8@->B2-/+72.>B2,(%@-

Litteratur om hur mikroföretag idag arbetar med segmentering är en bristvara. En 
förklaring är att benämningen mikroföretag är relativt ny och att mikroföretagen i stor 
utsträckning har grupperats tillsammans med småföretagen och inte studerats som ett 
enskilt fenomen. För företag i allmänhet på industriella marknader är en vanlig bas för 
segmentering de så kallade SNI-koderna5 (Wilson & Mitchell, 1998), men även 
geografiska och demografiska faktorer samt köpfrekvens tillhör vanliga segmenterings-
baser (Abratt, 1993). Enligt Crittenden, Crittenden & Muzyka (2002) är det fortfarande 
frekventa användandet av SNI-koderna olycklig. Författarna beskriver även konto-
storlek och geografisk lokalisering som traditionella segmenteringsbaser. 
I sin klassiska artikel från 1986 beskriver Moriarty & Reibstein (1986) flera anledningar 
till varför företag på industriella marknader, i motsats till akademikers önskan, använder 
sig av de traditionella segmenteringsvariablerna. De fyra främsta faktorerna är att (1) de 
har vant sig att använda kriterier som SNI-koder och företagsstorlek, (2) de kan med 
lätthet identifiera de segment en kund tillhör, (3) data är ofta väldigt lättillgängligt för 
de traditionella segmenteringsbaserna och (4) de empiriska studierna om att de 
traditionella kriterierna kan serva som hyfsade segmenteringsbaser för indelning av 
kundbehov. 

@<@ "9;E97>9+:7;!,OQ!:7>J:>:,7!

Detta avsnitt syftar till att introducera läsaren till en ansats för att minska det gap som 
uppstår mellan de teoretiska segmenteringsmodellerna och företagens arbete med att 
praktiskt implementera dem. Palmer & Millier (2004) anser att intuition är ett viktigt 
verktyg och att företagsledaren, med omfattande kunskap och erfarenhet inom 
verksamheten, ska ta en mer aktiv roll i arbetet med segmentering. Mikroföretag, som 
tidigare beskrivits, är mycket beroende och influerade av sina ägare eller VD, vilket är 
den naturliga anledningen till varför denna teoribildning har studerats. Med hjälp av 
denna teori ämnar vi undersöka i vilken utsträckning vårt fallföretag skulle kunna 
minska det teoretiska kunskapsgapet med hjälp av tidigare erfarenhet och befintlig data. 

Millier (2000) anser att det finns ett markant gap mellan segmenteringsteorierna och hur 
organisationerna tillämpar segmentering. Boejgaard & Ellegaard (2010) menar att detta 
leder till att organisationerna inte kan dra nytta av segmenteringens fördelar på ett bra 
sätt. Många segmenteringsteorier introducerar modeller där det finns kriterier som ska 
användas i en specifik ordning (Millier, 2000). Webster (1991) påpekar att det saknas en 
precis reglering av när man ska sluta leta efter relevanta variabler att segmentera efter. 
Millier (2000) konstaterar att trots flertalet vedertagna segmenteringsteorier saknas det 
teori om hur tillämpningen ska ske. Författaren anser vidare att industriella marknader 

                                                
5 Svensk Näringslivsindex (SNI) motsvarar den hos Bolagsverket registrerade branschtillhörigheten. Notera att ett företag inte är 
begränsade till att enbart bedriva verksamhet inom registrerade SNI-grenar. 
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är karaktäriserade av osäkerhet, hög förändringstakt samt opålitlig data vilket medför att 
stela segmenteringsmetoder inte passar. Palmer & Millier (2004) anser att utmaningen 
för en företagsledare främst beror på följande fyra orsaker: 

• Generaliserande och normativa riktlinjer är endast användbara i en viss kontext. 
Att addera kriterier på grund av komplexiteten försvårar uppgiften. 

• Såväl kunder som leverantörer befinner sig i en miljö, som är i ständig 
förändring. Komplexa och linjära ”steg-för-steg”-guider kan vara opassande. En 
företagsledare kan inneha lämplig information som inte kan användas på grund 
av opassande ramverk.  

• Segmenteringsarbetet är tidskrävande och företagsledare har ofta bristande 
kompetens inom området, vilket medför att de undviker det.  

• Då en lämplig segmentering är utförd måste företagsledaren lita på att sina 
övriga kollegors välvilja och kompetens samt organisationens struktur för att 
implementeringen ska bli lyckosam.  

Palmer & Millier (2004) åskådliggör hur företagsledarens intuition kan överbygga gapet 
mellan akademiska modeller och tillämpningen i den löpande verksamheten. Författarna 
visar på hur de fyra utmaningarna som nämndes ovan kan hanteras. Genom att arbeta 
med segmentering i praktiska situationer inom organisationen konkretiserades generiska 
problem. Företagsledarna kunde då dra nytta av sina kunskaper om verksamheten, 
kunderna och marknaden. Denna kunskap möjliggjorde resonemang kring 
kompromissen mellan nyttan med segmenteringen och genomförbarheten av den 
samma. Resonemangen kunde då föras med marknaden, där segmenteringen skulle 
tillämpas, i åtanke. Vidare utvecklade företagsledarna profiler för önskade kunder med 
segmenteringsprocessen, företagets resurser och nuvarande kundbas i åtanke (Palmer & 
Millier, 2004). Segmenteringsprocessen sker enligt Palmer & Millier (2004) i följande 
tre steg: 

1. Skapande av en definition som är allmänt accepterad och skapar enhetlig 
förståelse hos alla anställda i direkt koppling till segmenteringsarbetet. Detta 
görs för att skapa en konsekvent användning av segmentering. Vidare ska 
kriterier för segmentering definieras.  

2. Utvecklande av en tydligt definierad skala för respektive kriterium.  
3. En iterativ testning av de kriterier som skapats sker mot företagets aktuella 

kundbas. Testning sker för att se om kriterierna och skalan är lämplig samt om 
processen ger hanterbara segment.   

Utifrån resultatet av segmenteringsprocessen, kunskap om företagets resurser och den 
nuvarande kundbasen kan sedan beslut rörande strategiska åtgärder göras. Detta 
resulterar i beslut rörande vilka segment som ska prioriteras och hur företagets 
produktsortiment ska utvecklas (Palmer & Millier, 2004). 

@<F $DB+,W!,OQ!E:B+,CDB>,+9+!

Följande teoribildning syftar till att redogöra för de underliggande kriterier som används 
i modeller för industriell segmentering. Det är enligt Jobber (2010) vanligt att en 
industriell marknad delas in efter faktorer som klassificeras som makrofaktorer eller 
mikrofaktorer. Författaren menar vidare att makrofaktorer fokuserar på karaktärsdrag 
hos den köpande parten och att mikrofaktorer inriktar sig mot hur beslutsfattandet sker 
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inom respektive makrosegment. Nedan presenteras en mer ingående framställning av 
dessa faktorer. 

0"C"# ?%72.>%7(.2,2-

Jobber (2010) menar att en segmentering efter makrofaktorer riktar in sig på 
karaktärsdrag hos den köpande organisationen. Författaren redogör för följande 
nyckelfaktorer: 

• Organisationens storlek. En större organisation ökar orderpotentialen, men 
kraven på anpassning blir större.   

• Branschtillhörighet. Det kan finnas unika karaktärsdrag som påverkar vilka krav 
som ställs på produkten.  

• Geografisk placering. Mellan olika geografiska områden kan det finnas 
kulturskillnader i hur affärsuppgörelser går till och transportkostnader blir 
viktigare att ta i beaktning.  

0"C"! ?+72.>%7(.2,2-

Segmentering efter mikrofaktorer inriktar sig enligt Jobber (2010) mot hur 
beslutsfattandet sker inom respektive makrosegment. Författaren menar att 
segmentering efter mikrofaktorer kräver en högre nivå av kunskap rörande marknaden 
och presenterar följande nyckelfaktorer: 

• Beslutskriterier. Nyckelfaktorer som bedömningen av leverantörers erbjudanden 
baseras på.  

• Organisationsstruktur med avseende på beslutfattande. Hur stor och vilken 
sammansättning gruppen som tar beslut har.  

• Beslutsprocess. Karaktärsdrag hos processen såsom dess längd och upplägg.  
• Köpklass. Vilken av typ av inköp som kunden står inför: återköp, modifierat 

återköp eller nytt inköp. 
• Inköpsorganisation. Decentraliserad eller centraliserad med högre detaljkunskap 

om leverantörer och specialistkunskaper rörande inköpet.  
• Organisatorisk innovation.  Vid en lansering av en ny produkt påverkar 

organisationens tröghet för att ta till sig innovationer.  

@<H $9>,-!(V!\:7-!,OQ!4D+-,],A!E,-988!

Följande två kapiteldelar kommer att behandla två olika metoder för att segmentera sin 
industriella marknad utifrån de beskrivna segmenteringskriterierna. Modellerna som 
beskrivs nedan hör till de mest förekommande inom industriell segmentering och är 
enkla och tydliga till sin utformning samt går att anpassa till ett företags specifika 
behov. Vidare använder de sig av en tydlig process och kräver inte någon större 
förkunskap av användaren. Dessa kriterier gör modellerna intressanta för tillämpning på 
vårt fallföretag.  

Wind & Cardozos klassiska modell från 1974 använder sig av två steg för att 
segmentera en industriell marknad (Wind & Cardozo, 1974). Det första steget innebär 
att en makrosegmentering utförs, det vill säga att en segmentering görs efter de 
presenterade makrofaktorerna, se Figur 3. Makrosegmenten utvärderas sedan där de 
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mest attraktiva segmenten går vidare till steg två. Detta steg består av en 
mikrosegmentering av de segment som valts ut som mest attraktiva från det föregående 
steget. Efter det andra steget sker en andra utvärdering där företaget väljer att inrikta sig 
på ett eller flera av dessa mikrosegment.  
Anledningen till att denna modell är uppdelad i två steg är att karaktärsdragen hos de 
faktorer segmenteringen baseras på skiljer sig från fall till fall. Användandet av två steg 
möjliggör en urvalsprocess där endast de makrosegment som anses lönsamma går 
vidare till steg två, vilket medför resursbesparingar. Ordningen av de två stegen 
kommer av att makrovariablerna kräver lägre detaljkunskap, vilket gör dem både 
billigare och enklare att använda. (Wind & Cardozo, 1974). 
 

 
Figur 3. Illustration av Wind och Cardozos modell. Källa: Wind & Cardozo (1974) 
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Shapiro & Bonoma (1984) har utvecklat en populär segmenteringsmodell. Modellen 
bygger på fem segmenteringskriterier: demografi, operativa variabler, inköpsfaktorer, 
situationsfaktorer samt personliga kännetecken hos köparen. Modellen bygger på en 
nästlad hierarki där de yttre kriterierna är mer generella och permanenta varför 
informations- inhämtningen blir relativt problemfri. Exempelvis ändrar inte ett företag 
sin bransch- tillhörighet eller geografiska position på en årsbasis. De inre kriterierna är 
mer specifika och flyktiga samt svårare att bearbeta. Denna egenskap hos modellen 
medför att det är önskvärt att börja med de yttre och gå inåt i hierarkin. En styrka hos 
modellen är att den är flexibel då såväl hela nivåer som enskilda kriterier kan väljas bort 
om de anses irrelevanta. Modellen är illustrerad i Figur 4. 

Enligt författarna står företagen inför ett val bland en uppsjö av segmenteringsbaser, 
förutom den nästlade ansatsen, men att resultatet ofta blir något av följande fyra utfall. 
(1) Ingen segmentering då problemet är för stort att hantera. (2) Segmentering utifrån 
fakta, vilket blir en konsekvens av att företaget har en hög marknadsandel inom en 
kundgrupp och låg i en annan. Detta medför att företaget antar att de har ett fördelaktigt 
erbjudande mot kundgruppen inom vilken man har en hög marknadsandel, varför denna 
grupp blir ett segment. (3) Segmenteringen blir ytlig då företaget hanterar alla kunder 
inom en kundgrupp likadant trots vetskapen om att det kan finnas skillnader på grund av 
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bekvämlighet. Detta ger en falsk känsla av säkerhet. (4) Trög, invecklad och 
oorganiserad segmentering som en konsekvens av överflöd av data och rapporter som 
leder till ogrundade ad hoc-beslut rörande vilka segment som ska väljas. 

Fördelen med den nästlade ansatsen är att marknadsförare kan systematiskt arbeta sig 
genom nivåerna utifrån och in, och balansera beslut om vilken informationskvalitet som 
är önskvärd inom varje nivå. Författarna argumenterar för att ett företag ska börja från 
de yttre nivåerna, då data är mer lättillgänglig, och försöka gå så långt in som möjligt då 
dessa variabler anses mest användbara och utmärkande för ett segment. 

 
Figur 4: Illustration av nästlad ansats. Källa: Shapiro & Bonoma (1984) 
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Nedan finns en redogörelse av de fem segmenteringskriterier enligt Shapiro & Bonomas 
nästlade ansats. Redogörelsen kommer att behandla de faktorer inom respektive nivå 
som anses relevanta för studien. 
Demografiska variabler är bransch, organisationens storlek och geografisk placering. 
Variablerna, som påminner om de makrofaktorer som presenteras ovan, är generella och 
ger en bred beskrivning av företaget och relaterar till kundens behov och 
användningsmönster. Detta medför att informationsinhämtningen är enkel då de kan 
fastslås utan att besöka organisationen. Många organisationer baserar sin segmentering 
enbart på demografiska variabler på grund av att de är användbara och enkla att 
identifiera. De operativa variablerna är organisationens teknologi, produkt- och 
varumärkes användar- status samt kundkapacitet. Med hjälp av dessa variabler kan man 
identifiera existerande och potentiella kunder inom de demografiska kategorierna.  

Inköpsfaktorer är inköpsfunktionens organisation, maktstruktur, relation mellan köpare 
och säljare, generella inköpspolicy samt köpkriterier. Dessa faktorer är ofta förbisedda 
trots att de ofta är mycket värdefulla. Inom industriell försäljning anses dessa variabler 
vara av mycket stor vikt (van Weele, 2010). Situationsfaktorer är krav på 
orderbehandlingens tid, produktanvändning och orderns storlek. Denna nivå behandlar 
den specifika inköpssituationens roll till skillnad från de tre yttersta nivåerna där fokus 
låg på att gruppera organisationer. Situationsfaktorer påminner mycket om inköps-
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Demografi!
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faktorer. De främsta skillnaderna är att situationsfaktorer är mer kortlivade och kräver 
en mer detaljerad kunskap om kunden. 
De kännetecken hos köparen som har högst relevans är likhet mellan köpare och säljare, 
motivation hos köparen, individuell uppfattning och riskstyrningsstrategier. Dessa 
kännetecken påverkar inköpsbesluten då det är människor som fattar inköpsbeslut. 
Vidare påverkas besluten av faktorer som tagits i beaktande i andra nivåer såsom 
organisatoriska ramverk och policys. Informationsinhämtningen för dessa kännetecken 
är en svår och dyr process, vilket medför att den endast är motiverad för kunder med 
hög lönsamhetspotential. 
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Denna avslutande del kommer att introducera läsaren i en metod för att utvärdera 
segmenten som skapats med hjälp av någon av de tidigare modellerna. Denna 
utvärderingsmodell har valts på grund av sin enkelhet, vilket passar väl in med de valda 
frågeställningarna och mikroföretagens resursvillkor.  

När ett företag har utarbetat och identifierat homogena subgrupper på marknaden menar 
Abratt (1993) och Freytag & Clarke (2001) att nästa steg att välja ett eller flera av dessa 
segment att satsa på. Författarna argumenterar för att företaget ska rangordna segmenten 
efter dess attraktionsgrad och att de valda segmenten ska matcha företaget. Segment ska 
väljas på basis av hur väl företaget kan (1) skapa konkurrensfördelar och (2) positionera 
sig inom det samt (3) optimera användandet av sina interna resurser och kapacitet för att 
tillgodose behoven inom segmenten. 

 
Eftersom arbetet med industriell segmentering påverkar en stor del av ett företags 
värdekedja (Porter, 1985) och ligger till grund för dess marknadsföringsstrategi, blir 
beslutet om vilka segment som ska servas kritiskt. Således bör prioritering och val av 
segment föregås av en ordentlig analys (Abratt, 1993). Ett sätt att mäta ett segmentets 
attraktionsgrad är att studera det med utgångspunkt ur Kotler & Kellers modell om 
effektiva segment (Kotler & Keller, 2006). Modellen bygger på att varje segment 
utvärderas via följande fyra kriterier: 

1. Mätbarhet (eng: Measurability); utvärdering av till vilken grad information om 
egenskaper hos specifika köpare existerar eller kan insamlas. 

2. Tillgänglighet (eng: Accessibility); utvärdering av till vilken grad som företaget 
på ett effektivt sätt kan fokusera sina marknadsföringsaktiviteter på utvalda 
segment. 

3. Substans (eng: Substantiality); utvärdering av storlek hos segmenten och om det 
finns tillräckligt stora marginaler inom segmentet. 

4. Kompabilitet (eng: Compatibilty); utvärdering av till vilken grad företagets 
styrkor matchar den aktuella och förväntade konkurrens- och teknologinivån på 
marknaden. 

”Segments that may seem attractive, big, growing and with little competition, 
may not suit the company if the segment cannot be handled well enough 
internally to gain the desired position in the market.” (Freytag & Clarke, 
2001, p. 481) 
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Enligt Freytag & Clarke (2001) finns det dock två stora nackdelar med att använda 
Kotlers & Kellers modell. Först och främst finns det ingen guidning för att bestämma en 
relativ vikt av varje kriterium, något som författarna anser vara centralt. Vidare anser 
författarna att modellen inte tar företaget i beaktande vid utvärdering av segmenten. 
Dock medges det att Kotler & Keller (2006) beskriver i samband med modellen att man 
ska ta hänsyn till företagets mål och resurser. !
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I detta kapitel presenteras empirin om fallföretaget baserat på intervjuer, dess 
kunddatabas samt tillgänglig information från företagets hemsida. Detta kapitel syftar 
till att beskriva fallföretagets marknadssituation, resurser och interna arbete med 
marknadsföring. Mer precist kommer detta kapitel att redogöra för hur R-Produktion 
arbetar idag med segmentering av kundgrupper, insamling av kundinformation samt 
deras tillgång till resurser för att utföra ett segmenteringsarbete. Den sista delen kommer 
att introducera sekundärempirin i form av R-Produktions befintliga kunddatabas. 

F<6 $D+B7D-!,OQ!BJ7-9+!

Företagets produkter av ytbehandlat rostfritt stål har flera användningsområden på 
industriella såväl som privatkundsbaserade marknader. Enligt Bjurstam (2011) är 
ytbehandlingsmetoderna betning och elpolering relativt ovanliga och enligt företaget 
själva har de cirka 10 direkt konkurrerande företag i Sverige. Under beskrivningen av 
kunder presenteras vilka branscher som R-Produktion levererar till. 

Figur 5 illustrerar företagets kundkategorier uppdelade efter verksamhetsgren. I och 
med att i princip all tillverkning även ytbehandlas har de båda verksamhetsgrenarna till 
viss del samma kunder. För att förtydliga detta kommer de kunder som enbart nyttjar 
ytbehandlingen att tillhöra en kategori och alla kunder som erhåller tillverkade och 
följaktligen ytbehandlade produkter att tillhöra den andra verksamhetsgrenen. Därtill 
kommer tillverkningen att likställas med trappräckestillverkning då detta är den 
huvudsakliga sysslan. 
 

 
Figur 5: Illustration över R-Produktions kundgrupper efter verksamhetsgren. 

 
Enligt (Widéen Patrik & Widéen Peter, 2011) har R-Produktion inom trappräckes-
tillverkningen en återkommande företagskund, Snickarlaget, och privatpersoner som 
kunder. Tillsammans med Snickarlaget har företaget utvecklat det trappräcke som de 
saluför själva. I dagsläget står R-Produktion som ensam leverantör av Snickarlagets 
rostfria trappräcken. Det som kännetecknar privatkunderna är att de sällan är 
återkommande, vilket har sin förklaring i produktens natur. Den befintliga 
kundstrukturen på tillverkningssidan ger upphov till stora cykliska mönster i 
försäljningen, med lågsäsong runt årsskiftet. Privatkunderna är betydligt mer 
priskänsliga än företagskunderna, och har generellt sett dålig koll på prisnivån varför de 
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Tillverkning Företagskunder 

Privatpersoner 
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ofta blir förvånade av det höga priset. Den pålagda marginalen är således lägre än till 
företagskunder. 
Produkter av ytbehandlat rostfritt stål passar framförallt till medicinteknologiska 
företag, swimmingpooltillverkare, VVS och båt- och lastbilstillverkare på grund av 
deras lättrengjorda, korrosionsbeständiga samt starka yta. Dessa kunder köper mer jämt 
över året men viss variation går att finna. Ytbehandlingsgrenen har betydligt högre 
marginaler än tillverkningen, tack vare låga rörliga kostnader. (Widéen Patrik & 
Widéen Peter, 2011)  
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Anledningen till att kunder köper av R-Produktion är enligt dem själva att det är få 
konkurrenter som har både ytbehandling och tillverkning, motsvarande kvalité eller lika 
konkurrenskraftiga leveranstider (Widéen Patrik & Widéen Peter, 2011). Detta 
bekräftas av en rapport från Gozinto Consulting (2011) som dokumenterar att befintliga 
kunder anser att R-Produktion har mycket hög leveransprecision och kvalitet. Många 
konkurrenter säljer delar som behöver monteras ihop, medan R-Produktions räcken säljs 
färdigmonterade i sektioner speciellt anpassade för kundens behov. Beträffande 
ytbehandlingen har, enligt ägarna, de kunder som tidigare lämnat R-Produktion gjort det 
på grund av priset. Detta är en konsekvens av att teknologin inte är tillräckligt 
sofistikerad för att inte kunna imiteras från låglöneländer. Dock har kunder kommit 
tillbaka på grund av att R-Produktions kvalité och leveranstid har varit avsevärt bättre. 

Enligt företaget har de god kännedom om sina företagskunder inom tillverkningen, men 
sämre inom ytbehandlingen. Inom tillverkningen känner företaget till kundens 
verksamhet, storlek, bransch, slutkunder och övriga specifika uppgifter. Detta är till stor 
del tack vare att de är så få i antal och för att de har mer eller mindre etablerade 
samarbeten. Emellertid finns det stora kunskapsluckor även på tillverkningssidan när 
det gäller mer djupgående information rörande beslutsfattande eller beslutskriterier. 
Ännu sämre är det inom ytbehandlingen. Här har företaget oftast ingen uppfattning om 
vad detaljen som behandlas ska användas till i ett senare skede. Dock känner företaget 
till makrovariabler såsom storlek, geografisk placering och bransch. Även för denna 
verksamhetsgren har företaget begränsad kunskap om kundens beteende, exempelvis 
rörande beslutsfattning, beslutsvariabler och kundvärde. (Widéen Patrik & Widéen 
Peter, 2011) 

R-Produktion ser det som fullt möjligt att samla in mer information om sina kunder 
inom båda verksamhetsgrenarna. Diskussionen om att arbeta närmare sina 
företagskunder har hållits, men inte vidareutvecklats då ägarna vid tidigare tidpunkter 
insett organisationens begräsningar. Dessa begränsningar är relaterade till att ägarna har 
en så pass operativ roll att tid för något annat, med undantag för försäljning och enkel 
administration, är mycket begränsad. För att det ska bli aktuellt att arbeta på detta sätt 
måste nyttan vara större än kostnaderna och framgå tydligt. Dock ser företaget positivt 
på att åter utvärdera detta. (Widéen Patrik, 2011) 
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Nedan kommer de interna processer som är centrala för fallföretagets arbete med 
kundsegmentering att beskrivas närmare. Först kommer den marknadsföring som idag 
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bedrivs att beskrivas och sedan deras arbete med segmentering och försäljning. Stycket 
syftar till att ge läsaren en bild av företagets marknadssituation och interna processer. 
I dagsläget bedrivs ett begränsat marknadsarbete av företaget. Stycket ovan, om 
insamling av kundinformation, diskuterar kort att det är företagets resursbegränsningar 
som är förklaringen. Beträffande identifiering och rekrytering av nya kunder sätts all 
tilltro till tidigare arbetsreferenser, med undantag för en hemsida. ”De kunder vi har 
idag vill jag påstå att de har kommit in via ’djungeltelegrafen’. Vi har historiskt sett 
marknadsfört oss väldigt dåligt” (Widéen Patrik & Widéen Peter, 2011). Med andra ord 
så tillkommer nya kunder nästen enbart via en passiv metod som kallas word-of-mouth, 
vilket bygger på att tidigare kunder rekommenderar eller talar om företaget för 
potentiella kunder. R-Produktion ser fördelen med detta att de får in nya kunder utan 
kostnader men att det samtidigt är riskfyllt. Under 2010 blev företaget av med sin 
tidigare största och viktigaste kund på ytbehandlingssidan. Vid detta tillfälle hade de 
full beläggning hela tiden, varför inget arbete med att finna kunder var aktuellt. Efter att 
denna viktiga kund försvunnit har situationen förändrats och de ser nu marknadsföring 
som ett verktyg parallellt med att börja titta på möjligheterna att själva aktivt finna 
potentiella kunder. (Widéen Patrik, 2011) 

Det primära sättet för R-Produktion att aktivt generera potentiella kunder är den 
hemsida man nyligen investerat i. Enligt företagets egen utsago har hemsidan fått ett 
ansenligt genomslag för tillverkningen av trappräcken, men inte gett någon effekt alls 
inom ytbehandlingen. Dock är det i princip enbart privatpersoner som kontaktar 
företaget från denna marknadsföringskanal. Hemsidan har utvecklats tillsammans med 
en PR-byrå, som även ansvarar för uppdatering. Detta är centralt för att skaffa sig en 
prioriterad position vid sökord som ’betning’ och ’elpolering’ i populära sökmotorer. R-
Produktion har tidigare varit med på möbelmässor tillsammans med sin stora 
trappräckeskund, Snickarlaget, vilket gett positiva effekter återigen inom 
privatkundsmarknaden för trappräckestillverkning. (Widéen Patrik & Widéen Peter, 
2011) 
Beträffande marknadsföring inom sin egen nisch menar företaget att det är svårt att 
svara på i vilken utsträckning deras konkurrenter marknadsför sig. Själva noterar de 
sällan annonser eller tidningar inom deras verksamhetsområden, utan anser att 
branschen rent allmänt är dålig på att marknadsföra sig. Detta gäller båda 
verksamhetsgrenarna men framförallt ytbehandlingen (Widéen Patrik, 2011). Denna syn 
på marknadsföring inom ytbehandlingsbranschen bekräftas av Malmgren (2011), som är 
annonsansvarig på branschtidningen Aktuell Produktion. Historiskt sett har företaget 
haft en full orderstock på ytbehandlingen enbart via word-of-mouth, medan en mer 
volatil och säsongsvarierande orderingång inom tillverkningsgrenen.  

C"!"# 9,@/,8(,2+8@-.56->B2'3&<8+8@-

I dagsläget arbetar inte företaget med att segmentera sina marknader och det görs inte 
heller några försök att segmentera existerande kunder, trots att de ser fördelar med 
denna typ av arbete, exempelvis vid prioritering av kunder. Emellertid anser R-
Produktion att de har alltför begränsade resurser för att kunna syssla med det mer 
kontinuerligt. ”Det har inte funnits tid helt enkelt” (Widéen Patrik, 2011) är en ofta 
återkommande formulering. Baserat på befintlig uppfattning om segmenteringsarbete 
menar företaget att det måste tillkomma många fler kunder i omlopp.  
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Av samma anledningar som för marknadsförings- och segmenteringsarbetet ägnas 
begränsat med tid åt försäljning. Se Tabell 1 för en skattning av tidfördelningen för 
ägarna. Detta är en konsekvens av begränsade resurser och inte ett medvetet val. Själva 
försäljningsprocessen initieras med ett e-mail eller telefonsamtal från kunder, och som 
sedan leder till att R-Produktion skapar en offert baserat på kundens hus- eller 
komponentritning. Skulle produktionen vara överbelastad får de återkommande 
kunderna en högre prioritering, i och med att företaget ser de som mer långsiktiga 
alternativ. Mindre lönsamma kunder väljs bort helt och hållet. På daglig basis märks 
inte skillnader i beslutsfattande mellan kunder, förutom att de större kunderna på 
ytbehandlingssidan har en mer rigorös kvalitetskontroll. De större kunderna har däremot 
önskemål om procedurer vid fakturering och leverans, vilket inte är något som R-
Produktion anser vara resurskrävande inom försäljningsprocessen. (Widéen Patrik, 
2011) 

Prissättning av räckena grundar sig på en efterkalkyl företaget gjort för att fördela de 
fasta kostnaderna. Priset för företagets eget räcke beräknas efter en schablon för 
arbetskostnader baserat på antalet stolpar samt materialåtgång. Vid lutande stolpar utgår 
ett pålägg på cirka 15-20 % på arbetskostnaderna. Således är prissättningen av typen 
totala kostnader plus marginal. För ytbehandlingen sätts priset baserat på den 
behandlade arean. (Widéen Patrik & Widéen Peter, 2011) 
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Detta avsnitt behandlar R-Produktions tillgång till resurser för att arbeta med 
segmentering. För att på bästa sätt adressera problematiken med utgångspunkt ur syftet 
har resurser delats upp i följande fyra komponenter; finansiella, kompetensmässiga, 
tidsmässiga och tekniska. De finansiella resurserna avser huvudsakligen kapital och de 
tidsmässiga relaterar till den tid som ägarna har att disponera utöver sitt ordinarie arbete. 
De kompetensmässiga och tekniska resurserna berör kunskap om segmenterings-
modeller samt marknadsföring samt tillgång till publik och intern data. Denna 
information härrör från intervjun med Patrik Widéen (2011). 

I dagsläget är de enda finansiella resurser som läggs ner på marknadsföring de som kan 
kopplas till hemsidan. Summan hamnar på mellan 20 000 – 30 000 kronor per år. Dock 
anser R-Produktion sig vara nästan tvunget att investera mer i marknadsföring i 
framtiden, efter förlusten av den stora och viktiga kunden inom ytbehandlingen. 
Företagets krav på investerade pengar inom marknadsföring är att de ska synliggöra 
företaget, vilket följaktligen skall öka dess intäkter.  

Beträffande kompetensmässiga resurser har ingen på R-produktion någon akademisk 
bakgrund inom något företagsekonomiskt område, utan snarare en utpräglad praktisk 
bakgrund inom verkstad och svetsning. De började från grunden ute i verkstaden och 
har lärt sig med åren. Företaget anser att hjälp från externa parter skulle underlätta 
marknadsföringsarbetet, både ur ett strategiskt och operationellt perspektiv. 
Som brukligt i små företag läggs den mesta tiden på rent praktiskt dagligt arbete, vilket 
inskränker de tidsmässiga resurserna. De båda ägarna är de som har hand om det 
säljande och det administrativa i företaget. De beskriver att ca 75 % av deras arbete 
utgörs av det operativa, det vill säga produktionen. 12,5 % går till det administrativa 
såsom betalning av fakturor och löner, och 12,5 % går till försäljning och 
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marknadsföring, där försäljning utgör lejonparten. De beskriver vidare att ingen tid 
läggs på långsiktig planering eller marknadsanalys. Se Tabell 1. 
 

Tabell 1: Fördelning av tid för ägarna uppdelat efter arbetssyssla. Källa: Widéen (2011) 

Arbetssyssla Procentuell fördelning 

Operationellt 75 % 

Administrativt (ex. Betalning av löner, fakturor etc.) 12,5 % 

Försäljning & Marknadsföring  12,5 % 

Strategiskt arbete (ex. Långsiktig planering, marknadsanalys) ! 0 % 

Totalt: 100 % 

 

Vid tidsbrist och full orderbok ligger prioriteringen alltid på det operativa. Både 
tillverkningen av trappräcken och ytbehandlingen är säsongsbetonade och under 
perioden april till september är ägarna i produktionen så mycket som möjligt. Samtidigt 
försöker de sälja och räkna på nya jobb. Således finns ingen tid till något mer långsiktigt 
under denna period. De få tillfällen som uppstår där de kan lägga tid på annat är under 
vinterhalvåret, då de bland annat utvecklar trappräckessystem eller förbättrar och 
förenklar saker runt omkring i företaget. Tid finns då till mer långsiktigt arbete som 
annars skjuts upp. (Widéen Patrik, 2011) 

I dagsläget är deras egen databas den enda tekniska resurs som finns. Företaget har 
tillgång till sin egen kunddatabas i SPCS, men utnyttjar inte denna i någon större 
utsträckning för analys av kunder. De har inte någon tillgång till publika 
företagsdatabaser såsom Affärsdata, par.se, infodata.se eller företagsfakta.se. (Widéen 
Patrik, 2011) 
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Förutom beskrivna intervjuer med R-Produktion har även företagets kunddatabas 
använts. Denna databas innehöll uppgifter såsom kundnamn, verksamhetsort, hur 
mycket kunden köpt av fallföretaget eller kontostorlek för 2010 samt månaderna januari 
till april under 2011. Exempel på utdrag från kunddatabasen går att finna i censurerad 
form i Bilaga 2. Databasen har därefter omvandlats från enskilda sidor för varje unik 
kund till ett Excelblad, vilket går att beskåda i censurerad form i Bilaga 3. Därefter har 
informationen kompletterats med information från publika databaser rörande 
omsättningen för företaget vid senaste bokslutet, geografisk placering samt SNI-kod. 
Således har storlek och branschtillhörighet identifierats. Detta material används i 
analysen för att visa på segmenteringsmöjligheter med tillgänglig information för 
mikroföretag. 
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Detta kapitel kommer belysa de frågeställningar som har präglat den teoretiska 
referensramen och empirin i denna uppsats. Utifrån dessa kapitel kommer en analys att 
presenteras. Den inleds med en beskrivning av företagets nuvarande marknadssituation. 
Ur denna kontext kommer läsaren att delges hur R-Produktion arbetar med 
marknadsföring och segmentering. Avslutningsvis kommer en analys av den potentiella 
nytta som företaget kan dra utifrån segmentering. Detta leder sedan in på en diskussion 
kring fördelar och nackdelar med segmentering inom denna kontext. 
Den andra delen av kapitlet kommer att i ett första steg analysera teorierna kring intuitiv 
segmentering. Ur denna teoribildning kommer vi att diskutera en ansats för att förenkla 
beslutsfattande och minska gapet mellan de förestående teoretiska 
segmenteringsmodellerna och deras praktiska implementering. Vidare kommer vi 
analysera två potentiella segmenteringsmetoder för R-Produktion, med syfte att 
identifiera varje modells lämplighet ur företagets resurs- och nyttoperspektiv. 
Segmenteringsmodellerna kommer även att generaliseras i ett försök att skapa en mer 
generisk modell för mikroföretag. Detta sker genom en avslutande syntes för att jämföra 
och identifiera de mest lämpliga beståndsdelarna ur modellerna. 

Då segmentering inte bara lägger grunden för en intern resursallokering inom 
produktionen utan också är ett verktyg för att optimera marknadsföring och försäljning, 
kommer analysen att omfatta en aggregerad och långsiktig syn på kunderna, som enligt 
uppsatsens avgränsningar enbart kommer att vara företag. Dessutom kommer 
arbetshypotesen vara att R-Produktion avser att rekrytera flera kunder inom 
tillverkningen, varför kunder inte kommer att särskiljas mellan ytbehandling och 
tillverkning vid diskussioner kring kundinformation. Däremot kommer analysen av 
segmenteringsmetoderna att diskutera behov av att segmentera kunder från olika 
verksamhetsområdena efter olika segmenteringsbaser på grund av interna olikheter 
mellan segmenten.  
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R-Produktion stämmer mycket bra in på definitionen av ett mikroföretag. De delar 
många utmaningar inom marknadsföringsarbetet som den här typen av företag 
kategoriskt går till mötes. Tillgången till olika typer av resurser och information är 
mycket begränsad, vilket går i linje med hur Carson et al. (2001) beskriver verkligheten 
för mindre företag. Således bedrivs i dagsläget en mycket begränsad marknadsföring, 
vilket till stor del förklaras av bristande resurser. Att företaget avser att arbeta mer aktivt 
med marknadsföring och kunder efter förlusten av en stor och viktigt kund inom 
ytbehandlingen är ett tydligt bevis på författarnas teorier om att marknadsföringsarbetet 
för småföretag bland annat är reaktivt.  
Därtill präglas marknadsföringsarbetet i R-Produktion av egenheter och karaktäristik 
hos ägarna, enligt teorier av Frecknall-Huges et al (2006), som i företagets fall har en 
mycket praktisk bakgrund. Eftersom tiden är en uppenbar bristvara och ägarna sätter 
stor tilltro till word-of-mouth-marknadsföring hamnar mycket fokus på tekniska och 
kvalitativa aspekter inom produktionen, och aktiv marknadsföring tillskrivs låg prioritet. 
Den största fördelen med detta passiva arbetssätt med marknadsföring – ur denna 
uppsats perspektiv – är att det inte är resurskrävande. 
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Även om de tekniska och kvalitativa aspekterna i sig är viktiga för i princip alla företag 
anser vi att de bör kontrasteras mot kunskap om kundvärde, som lyfts fram som en 
framgångsfaktor enligt Öhrwall Rönnbäck & Almesåker (2011). Trots hemsidans 
framgång på privatkundsmarknaden inom trappräckestillverkningen har den inte burit 
någon frukt inom ytbehandlingen eller på företagssidan inom tillverkningen. Detta 
antyder att denna typ av marknadsföring inte är effektiv mot företagskunderna. En 
djupare analys av anledningarna till detta krävs för att uttala sig om orsakerna.  
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Företagets historiska resultat i kombination med den egna utsagan om marknadsförings-
aktiviteter från eget håll och konkurrerande företag inom dess specifika nischer tyder på 
ett lågt krav på marknadsföring för att konkurrera på marknaden. Detta tyder på att 
affärsomgivningen inom dessa marknader har historiskt sett varit så pass stabil att 
marknadsaktörerna har kunnat bedriva en verksamhet utan att arbeta med 
marknadsföring i någon större utsträckning. Ett omvänt sätt att bedöma R-Produktions 
interna fokus på marknadsföring är deras obefintliga omsättningstillväxt. Enligt studien 
av Frecknall-Huges et al (2006) förblev småföretag som var passiva ur ett marknads-
föringsperspektiv små. Paras ett historiskt sett lågt internt fokus på marknadsföring ihop 
med ett lågt krav på marknadsföring från marknaden kan slutsatsen dras att R-
Produktion skulle hamna i den nedre kvadranten i Role & Relevance modellen av 
Frecknall-Huges et al (2006), se Figur 2. Detta innebär att företaget skulle klassificeras 
som en marknadsföringsoberoende organisation enligt modellen. Dock tyder 
verkningarna efter avhoppet av den viktiga ytbehandlingskunden på att detta inte 
nödvändigtvis är fallet. R-Produktion menar själva att för att kunna rekrytera nya 
kunder inom ytbehandling erfordras ett mer aktivt marknadsarbete. Således tyder detta 
att R-Produktion istället bör klassificeras som en marknadsföringssvag organisation. 
Implikationerna av detta är att R-Produktion bör, i ett andra steg, kartlägga sitt arbete 
med marknadsföring och identifiera hur de kan nå den nivå som krävs för att kunna 
konkurrera på sina respektive marknader. Resultaten från studien av ca 130 småföretag 
av Öhrwall Rönnbäck & Almesåker (2011) visade på att ett högt medvetande om 
kundvärde och ett marknadsorienterat arbetssätt var tydliga framgångsfaktorer för 
tillväxt och lönsamhet. Ur denna kontext träder segmentering fram, då arbete med 
segmentering ligger till grund för ett företags marknadsstrategi (Blocker & Flint, 2006). 
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I R-Produktions fall skulle ett segmenteringsarbete leda till förbättringar inom följande 
tre huvudområden; försäljning, marknadsföring och intern prioritering med avseende på 
resursoptimering och marknadsfokusering. Genom att definiera segment med liknande 
beteende, karaktäristik och behov kan företaget sätta ramar för försäljningsarbetet och 
marknadsföringen. Precis som Sandström (2003) argumenterar skulle resurser kunna 
optimeras för att ge högre avkastning, genom att fokusera på vissa kundgrupper inom 
sin marknadsföring och försäljning. Den andra fördelen med att segmentera sina 
marknader är att de begränsade produktionsresurserna lättare skulle kunna fördelas. 
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Följande stycken berör en analys om hur ett mikroföretag kan använda intuition och 
tidigare upparbetade kunskaper och erfarenheter vid sitt arbete med segmentering. Vi 
kommer i vår analys visa på att detta minskar resursbehov och underlättar 
beslutsprocessen för ägarna eller företagsledarna, vilka är de individer som i regel utför 
detta arbete i småföretag (Carson et al, 2001). Vidare kommer vi beskriva vår tolkning 
av hur processen för segmenteringsarbetet enligt Palmer & Millier (2004) bör 
genomföras. Denna tolkning kommer att ligga till grund för vår analys av de modeller 
som beskrivits i den teoretiska referensramen. 
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Palmer & Millier (2004) argumenterar för att företagsledaren, eller ägarna i fallet för 
mikroföretaget, ska ha en mer framskjuten roll inom arbetet med segmentering och dra 
nytta av sin befintliga marknadskunskap. I fallet för R-Produktion är detta i hög grad 
aktuellt, då det är ägarna som ansvarar för, och har haft historiskt, all kontakt med 
kunderna. Således kan slutsatsen dras att de båda ägarna besitter en hel del upparbetad 
kunskap rörande verksamheten, kunderna och marknaden. Denna erfarenhet anser 
Palmer & Millier (2004) förenklar segmenteringsprocessen då den inte bara möjliggör 
ett resonemang kring kompromissen mellan nyttan med segmenteringen och 
genomförbarheten av densamma utan även ger en bättre segmentering.  
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Den segmenteringsprocess som Palmer & Millier (2004) argumenterar för anser vi 
central för hur R-Produktion ska arbeta med segmentering, och kommer ligga till stor 
grund för vår vidare analys. Processen, som beskrivs i stycket 3.3 Segmentering och 
intuition, bygger på att företaget enas om en gemensam definition av begreppet 
segmentering och försäkrar sig om att förståelsen arbetsgruppen emellan är enhetlig. Ett 
nästa steg är att definiera faktorer inom varje kriterium. Se Tabell 2 för exempel på 
faktorer. Dessa faktorer kommer att användas som exempel genom hela analysen. 
 

Tabell 2: Exempel på faktorer inom respektive kriterium. 

Makrokriterier Mikrokriterier 

Bransch Geografisk 
placering 

Storlek Köpklass Org. kring 
beslutsfattande 

Beslutskriterier 

Industri Lokal Stort Nytt inköp Inköpsavdelning Pris 

Verkstad Regional Mellanstort Modifierat inköp Produktionsavdelning Kvalitet 

Bygg Nationell Litet Återköp VD/Ägare Leveransprecision 

 
 
Det sista steget bygger på användandet av den befintliga kunddatabasen för att vidimera 
de valda segmenteringskriterierna, en så kallad pseudo-segmentering eller 
testsegmentering. Detta är fördelaktigt då R-Produktion på ett enkelt sätt kan bedöma 
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sina segmenteringskriterier genom att utvärdera om kriterierna skapar ett lämpligt 
segment. Palmer & Millier (2004) diskuterar inte kring hur representativ företagets 
kunddatabas är för en marknad, vilket är något som vi anser att man bör ha i åtanke vid 
en eventuell pseudo-segmentering. En pseudo-segmentering av fallföretagets 
kunddatabas presenteras närmare i 5.6 Praktisk segmentering från empirisk data. 
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Detta avsnitt behandlar hur en segmenteringsprocess enligt Wind & Cardozos modell 
kan utföras för R-Produktion. Diskussioner förs kring lämpligheten för såväl modellen 
som helhet som enskilda segmenteringsfaktorer. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
modellens två steg och följs åt av de fördelar och nackdelar som är förenliga med 
användandet av denna modell. Avslutningsvis görs ett försök att lyfta modellen ett steg 
med syfte att göra den generisk för ett godtyckligt mikroföretag i samma 
marknadssituation som fallföretaget. 
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Första steget i segmentering enlig modellen från Wind & Cardozo är att genomföra en 
makrosegmentering, det vill säga att segmentera efter makrokriterier. R-Produktion 
känner till makrokriterier som storlek, geografisk placering och bransch hos sina 
företagskunder. Dessa data finns även lättillgängliga och gratis i publika affärsdatabaser 
för informationsinhämtande om potentiella kunder. Enligt författarna kräver 
makrosegmentering lägre detaljkunskap, vilket stämmer väl överens med den bild som 
företaget förmedlar. Då företaget har, precis som många andra mikroföretag, mycket 
begränsade resurser är de mycket måna om att se tydliga resultat för den arbetsinsats 
som utförs. Detta första steg i processen kräver inte mer än grundläggande förståelse för 
segmenteringsprocessen och har en låg resursåtgång med avseende på såväl tid som 
pengar. Wind & Cardozo (1974) stödjer detta och menar att makrosegmentering är 
billigt och enkelt att använda, vilket ger förutsättningar för att R-Produktions önskemål 
ska tillgodoses. 

Vi har valt att utgå från de makrokriterier presenterade i 3.4.1 Makrofaktorer av Jobber 
(2010). Wilson & Mitchell (1998) menar att SNI-koder kan användas för att praktiskt 
bestämma branschtillhörighet trots viss kritik från andra författare. Trots denna kritik 
finner vi dem lämpliga då de är lättförståeliga och smidiga att använda, vilket uppfyller 
kraven på en låg arbetsinsats. Samma resonemang appliceras på organisationens storlek, 
som enligt Jobber (2010) ökar orderpotentialen. Dock bör företaget utvärdera faktorn 
geografisk placering med försiktighet. Då tillgången till data kring makrofaktorerna är 
relativt stor, exempelvis kan information om omsättning, geografisk placering, SNI-kod 
och bransch inhämtas genom sökmotorn Google (2011) eller hemsidan Ratsit (2011), 
bör företaget vara försiktig med att använda dessa data bara för att den finns tillgänglig. 
Detta fenomen är beskrivet av Shapiro & Bonoma (1984). Då segmentering syftar till 
att skapa grupper inom vilka företaget kan framgångsrikt tillgodose behovet bör det 
utvärderas om det finns någon vinning av att skapa ett segment kring en specifikt 
definierad geografisk marknad. 



 

 30 

F"0"! 9(,@-::K-9,@/,8(,2+8@-,>(,2-/+72.72+(,2+,2-

Det andra steget i modellen är att en mikrosegmentering utförs på de mest attraktiva 
makrosegmenten. Det andra steget ska sedan resultera i att företaget väljer att inrikta sig 
på ett eller flera av dessa mikrosegment. Jobber (2010) redogör för ett antal 
nyckelfaktorer, illustrerade i 3.4.2 Mikrofaktorer, men påpekar att mikrosegmentring 
kräver en högre nivå av kunskap rörande marknaden. Wind & Cardozos (1974)  menar 
att de högre kunskapskraven gör dem mer svårhanterliga såväl som dyrare. För att 
uppfylla R-Produktions önskan om att nyttan är större än kostnaderna är det således 
viktigt att överväga vad en mikrosegmentering ger i jämförelse med vilka resurser det 
tar i anspråk. Segmentering leder till att resurserna kan fokuseras bättre, vilket enligt 
Sandström (2003) leder till bättre utnyttjande av dem. Resonemangen ovan leder oss 
fram till slutsatsen att det är mycket viktigt att utvärdera förutsättningarna innan ett 
företag väljer mikrosegmentering och i så fall vilka faktorer som är relevanta. Vidare 
redogörs för de faktorer som vi anser har högst potential. 

Vilken köpklass som kunden står inför är inte bara svårt för R-Produktion att utröna, det 
skulle inte heller utgöra något särskilt relevant segmenteringskriterium för R-
Produktion. Detta grundar sig på att man söker kunder som har ett tydligt behov som 
företaget kan konkurrensmässigt tillfredsställa. Hur organisationen kring beslutsfattande 
ser ut och vilka beslutskriterier som styr är också svårt att fastställa då denna kunskap 
helt eller delvis saknas idag. Dock utgör beslutskriterier en mycket god grund för 
segmentering då ett segment som är homogent med avseende på beslutskriterier – 
centrerat kring kvalitet och leveransprecision – skulle kunna adresseras med passande 
marknadsföring och sakliga försäljningsargument.  
Det är viktigt att identifiera hur djup segmentering som krävs för att kunna konkurrera 
på sina respektive marknader. Mikrofaktorerna kan bidra med att identifiera 
karaktärsdrag för beslutsfattande. Denna kunskap kan enligt Wind & Cardozos (1974) 
användas för att skapa en djupare segmentering för att än bättre urskilja målkunder. 
Information från mikrosegmenteringen ökar kunskapen om kundvärde, vilket enligt 
Öhrwall Rönnbäck & Almesåker (2011) är en framgångsfaktor. Detta möjliggör i sin tur 
en högre anpassning av företagets erbjudande och kommunikation.  
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Modellens två steg möjliggör som beskrivits ovan en urvalsprocess där de makro-
segment som anses mest attraktiva går vidare till steg två. Detta tilltag medför markanta 
resursbesparingar då en ”grovsegmentering” på makronivå minskar arbetet på 
mikronivå för att skapa en homogen kundgrupp. Detta är fördelaktigt då resurskrav för 
att få fram data på makronivån är avsevärt lägre än på mikronivå. En risk som 
tillkommer på grund av denna modellegenhet är att kundgrupper som är heterogena med 
avseende på en makrosegmentering skulle vara tillräckligt homogena på mikronivå för 
att i sig utgöra ett lönsamt segment. Följande exempel illustrerar denna risk. 
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Sammanfattningsvis är modellen enkel att tillämpa och anpassa, vilket gör den lämplig 
för R-Produktion såväl som för andra mikroföretag med mycket begränsade resurser. 
För att skapa en effektiv anpassning krävs det kunskap om inom vilken kontext 
företaget verkar. Kunskapsnivån kommer variera kraftigt mellan olika mikroföretag 
varför det inte går att dra några generella slutsatser kring hur effektiv modellen är för 
mikroföretag. Dock kommer modellens makrosegmentering ge en god segmentering 
som bas vilken sedan kan förfinas efter företagets förutsättningar.   
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Följande stycken kommer analysera Shapiro & Bonomas nästlade ansats till industriell 
segmentering. Denna analys kommer ha sin utgångspunkt i hur modellen kan appliceras 
på R-Produktions situation. Då en av fördelarna med modellen är att den är flexibel 
kommer den anpassas genom att såväl hela nivåer som enskilda kriterier väljs bort om 
de anses ha låg relevans. Syftet med denna del är dels att analysera hur lämplig den 
nästlade ansatsen är i fallet R-Produktion, men även att försöka generalisera modellen 
för ett godtyckligt mikroföretag. 
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Vi anser, i linje med upphovsmännen till modellen, att det är motiverat att starta med de 
yttre och gå inåt i hierarkin, varför de demografiska faktorerna behandlas först. 
Anledningen är att företaget drivs med mycket begränsade resurser, vilket berättigar till 
detta val då dessa faktorer enligt Shapiro & Bonoma (1984) är enkla att identifiera. 
Vidare menar författarna att dessa variabler är permanenta, vilket gör att dessa faktorer 
kan användas under ett antal år framöver. Denna egenskap ger en lägre resursåtgång vid 
det kontinuerliga segmenteringsarbetet. De demografiska faktorerna – som delar många 
likheter med makrofaktorer – är bransch, organisationens storlek och geografisk 
placering. Således är de resonemang som förts rörande makrofaktorer även giltiga i 
detta sammanhang, vilket gör att det kan konstateras att företaget har tillräckligt hög 
kunskap för att tillämpa demografiska faktorer. 

Beträffande de operativa variablerna hos kundgrupperna kräver dessa mer 
efterforskning från R-Produktions sida. I detta steg erfordras att företaget utvärderar 
nyttan med att undersöka dessa kriterier, då data inte ansamlas med lika enkla metoder 
som för de demografiska faktorerna. Ett praktiskt tillvägagångssätt, som knyter an till 
Palmer & Milliers (2004) teorier om att nyttja intuition, är att ägarna sinsemellan 
diskuterar om befintliga kunder har liknande operativa variabler, som exempelvis en 
helautomatiserad maskinpark. Om svaret kategoriskt är nej, eller ingen korrelation 
mellan operativa variabler och kontostorlek kan skönjas, bör denna nivå hoppas över till 
fördel för nästkommande. Däremot är ett krav om egen tillverkning, ett exempel på en 

Exempel 1. Om djupare analys visar på att en kundgrupp är mycket homogen 
med avseende på beslutskriterier, men påtagligt heterogen med avseende på 
bransch, blir konsekvensen att denna tvåstegsmodell skulle skala bort potentiellt 
lönsamma kunder enkom för att de inte fanns inom ramen för de branscher som 
man valt att gå vidare med till steg två. 
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operativ variabel som borde ligga till grund för segmentering av företagets 
ytbehandlingskunder. 
De yttre kriterierna ger dock enbart en grov uppdelning och visar i bästa fall kundernas 
användarmönster. För att kunna dra mer korrekta slutsatser om vilka kundgrupper som 
just R-Produktions produkter skulle tillfredsställa krävs en djupare analys. Detta är 
syftet med nästa steg i modellen, där kundgrupper delas upp efter mer specifika 
beteenden.  
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De inre nivåerna är enligt Shapiro & Bonoma (1984) specifika, subjektiva och flyktiga, 
vilket de har gemensamt med mikrofaktorer. Dessa attribut medför att ett företag som 
R-Produktion noga bör utvärdera vilken informationskvalitet som är önskvärd inom 
respektive nivå. I detta skede anser vi att modellen bör partiellt frångås, i enlighet med 
vad Reynolds (2002) anser om att modifiera existerande marknadsföringsmodeller för 
att de ska passa småföretag. 

Istället för att systematiskt reducera kundgrupper genom att addera villkor, med andra 
ord att filtrera kundgrupperna med hjälp av varje faktor, bör företaget identifiera ett eller 
möjligen två kriterier att fokusera på. Denna analys baseras på informationen om varför 
kunder anlitar R-Produktion som leverantör. Detta visade entydigt på att kvalitet och 
leveransprecision var de avgörande parametrarna. Därför bör företaget definiera sina 
segment efter kundgrupper som ställer höga krav på just dessa faktorer för att maximera 
avkastningen på segmenteringsarbetet. Företaget anser sig medvetna om att 
inköpsfaktorn köpkriterier är mycket viktig. De menar dock att det är svårt att veta hur 
pris, kvalité och leveranstid prioriteras sinsemellan. 
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Modellens flexibilitet medför resursbesparingar då den kan anpassas genom att såväl 
hela nivåer som enskilda kriterier väljs bort om de anses ha låg relevans. De inre 
kriterierna är enligt Shapiro & Bonoma (1984) generellt sätt de variabler som är mest 
användbara och utmärkande för ett segment. Dock kommer deras relevans att skifta 
stort beroende på vilken kontext företaget verkar inom. Modellen är flexibel och har få 
riktlinjer varför det ställs förhållandevis höga krav på företaget. Det krävs att företaget 
innehar en god kännedom om den marknad den är verksam på, vilket kan vara 
problematiskt för ett mikroföretag med mycket begränsade resurser. Den största 
svagheten med modellen är att den inte är effektiv i att skapa flera segment ”åt gången”. 
Enligt upphovsmännen krävs skapandet av ett segment att modellen påbörjas och 
slutförs, vilket markant ökar homogeniteten men också resurskravet. 
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Följande avsnitt kommer att syntetisera de två ovanstående delarna kring en analys av 
varje segmenteringsmodell. Syntesen kommer att utgå från de tre kategorierna som 
arbetats fram i syftet och problemformuleringen; resurskrav, praktisk genomförbarhet 
och förväntad homogenitet på segmentet. I ett försök att göra forskningen mer generell 
kommer metodernas fördelar och nackdelar att diskuteras ur ett lönsamhetsperspektiv, 
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istället för att kora en metod som är bättre än den andra. Avsnittet kommer att avslutas 
med en diskussion om vilken metod som lämpar sig bäst för R-Produktion. 
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Eftersom segmentering i princip bygger på kategorisering av kunder efter en 
uppsättning kriterier skiljer sig inte själva arbetet på en mikronivå respektive inre 
variabler mellan metoderna. Dock visar analysen på att Wind & Cardozos modell är 
mindre resurskrävande än Shapiro & Bonomas nästlade ansats främst tack vare att 
processen är uppdelad i två steg. Således kan företaget spara in på resurserna i det 
kostsamma andra steget genom att ha minskat den grupp företag som ska analyseras 
vidare på en mer detaljerad nivå.  

Med avseende på praktisk genomförbarhet har båda metoderna olika fördelar och 
nackdelar. Detta följer av tillvägagångssättet för själva segmenteringsarbetet. Däremot 
är den nästlade ansatsen mer anpassningsbar för företagets specifika situation då vissa 
kriterier kan åsidosättas, vilket medför en mer flexibel men mer krävande 
segmenteringsprocess. Det som dock talar för Wind & Cardozos modell i detta 
avseende är att den har en tydligare steg-för-steg process. Tydliga riktlinjer är en fördel 
då generella kunskaper om marknaden och internt marknadsföringsarbete är en 
bristfällig resurs. 

Vår analys visar på att de segment som tas fram via den nästlade ansatsen har potential 
att bli mer homogena. Detta grundar sig på att den nästlade ansatsen är mycket 
anpassningsbar medan Wind & Cardozos modell är mer stel i sin uppbyggnad. 
Dessutom är den nästlade ansatsen inte behäftad med den begränsning som illustreras i 
Exempel 1 då den öppnar upp för att tidigare analysera de inre variablerna. 
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Då olika marknader ställer olika krav på sina aktörer bör varje företag utvärdera sin 
egen situation vid val av segmenteringsmodell. Ett sätt att diagnostisera sin situation är 
att undersöka hur lönsamheten varierar mellan de befintliga kunderna i den aktuella 
kundbasen. Om ett företag har en liten grupp mycket lönsamma kunder och en grupp 
där lönsamheten är ifrågasatt – jämför Paretos princip – bör det vända sig till en 
segmenteringsmodell som medför hög homogenitet. Den nästlade ansatsen är alltså en 
bättre modell då lönsamheten är kopplad till hur bra företagets egna styrkor 
överensstämmer med kraven från kunden. Den ökade resursåtgången kan således 
motiveras. 

Vid en marknadssituation som inte ställer samma krav på homogenitet är modellen från 
Wind & Cardozo att föredra. Detta motiveras med att modellen är mindre 
resurskrävande. De kontexter i vilka denna modell är lämplig då företaget framgångsrikt 
använder sig av kostnadsbaserad prissättning och försäljningsprocess samt att 
marknadsföring och efterservice inte skiljer sig nämnvärt mellan kunder. Således 
medför varje kund samma lönsamhet och segmentering görs främst för att förbättra 
marknadsföring- och försäljningsarbetet samt ur tillväxtaspekter.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det handlar om en avvägning, en klassisk 
kohandel, mellan krav på homogenitet inom segmenten och resurskrav. För R-
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Produktions ytbehandlingsverksamhet skulle detta innebära att Wind & Cardozos 
modell skulle passa bäst i dagsläget. Företaget använder sig av, som tidigare 
presenterats, en kostnadsbaserad prissättning och arbetar långsiktigt med sina befintliga 
kunder, vilket medför att krav på beslutskriterier, köpklass och organisation kring 
beslutsfattande är av mindre vikt. 
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I detta stycke vill vi beskriva metoder som alla mikroföretag på ett enkelt sätt kan 
använda sin befintliga kunddatabas och offentlig information om företag för en enkel 
segmentering på makronivå. Tillvägagångssättet är likt det som beskrivs av Palmer & 
Millier (2004), nämligen en iterativ testning av uppsatta kriterier baserad på 
kunddatabasen för att finna lämpliga segment. Arbetsgången är applicerbar på de 
tidigare nämnda segmenteringsmodellerna, dock begränsad till makrovariabler 
respektive demografiska variabler. De resurser denna segmentering kräver är i stort sett 
endast tid men även en grundläggande kunskap inom exempelvis Microsoft Excel är till 
stor hjälp. 
I dagsläget har de flesta företag sina kunder i någon form av register på en dator. Endast 
med hjälp av företagens namn i detta register går det att få fram mycket intressant och 
användbar information via sidor som Ratsit.se (Ratsit, 2011). Med Internets hjälp går 
det att finna storleken på kunden, gällande omsättning, antal anställda, var företaget är 
lokaliserat samt inom vilken bransch (SNI-kod) de är verksamma för att nämna några. 
Denna information tillsammans med information från databasen gällande storlek på 
inköp av produkter eller tjänster från företaget leder det till att en grundläggande 
segmentering på makronivå går att genomföra.  
Med hjälp av ovan beskriven information har vi ur fallföretagets kunddatabas fått fram 
bland annat inom vilken bransch de flesta kunderna är verksamma. Läsaren bör dock ta 
faktumet i beaktande att ingen skillnad har gjorts beträffande om kunden är från 
ytbehandlingsverksamheten eller tillverkningsverksamheten. Tabell 3 visar de fyra 
vanligaste SNI-koderna från databasen hos fallföretaget. Skulle företaget komplettera 
med denna information skulle följaktligen analysen bli ännu bättre. Vi visar även här 
nyttan av SNI-nummer som vi anser vara värdefull information för mikroföretag, trots 
kritiken från bland annat Crittenden, Crittenden & Muzyka (2002). Det är ett enkelt 
tillvägagångssätt som kräver små resurser för ett mikroföretag men ger ändå en tydlig 
bild över kundernas affärsområden och utgör ett första steg i segmenteringen.  

Tabell 3: Mest frekventa SNI-nummer 

SNI Antal SNI-förklaring 

25620 34 Metallegoarbeten 

41200 14 Byggande av bostadshus och andra byggnader 

25110 11 Tillverkning av metallstommar och delar  

25999 10 Diverse övrig metallvarutillverkning 
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Det har även tagits fram geografisk information om var kunderna är belägna. De har 
delats in i tre kategorier, se Tabell 4. Denna indelning är bara ett exempel för att visa på 
möjligheterna att dela in kunderna geografiskt för att kunna urskilja hur fördelningen 
ser ut, samt hur stor orderstocken är från de olika kategorierna. I Tabell 4 och Tabell 5 
visas kunder och dess kontostorlek fördelade på storlek och geografisk placering. Sist 
presenteras ett snitt på hur stora de olika företagens beställningar i respektive kategori 
är. Fördelning av geografisk placering hos företagen baserad på vår empiri går att finna 
i Tabell 4. I Tabell 5 presenteras fallföretagens kunder procentuellt indelade efter deras 
storlek. 

Tabell 4: Kunder fördelade procentuellt på geografisk placering. 

 Definition Antal företag Kontostorlek  Snitt kontostorlek 

Lokal Lokaliserade i Kalmar län 53 % 39 % 22 TSEK 

Regional Lokaliserade i övriga Götaland 33 % 32 % 30 TSEK 

Nationell Lokaliserade i övriga Sverige 14 % 30 % 64 TSEK 

 

Tabell 5: Kunder fördelade procentuellt på storlek (Oms. = Omsättning). 

 Definition Andel 
företag 

Kontostorlek  Snitt kontostorlek 

Stort Oms. > 100 000 TSEK 12 % 42 % 124 TSEK 

Mellanstort 10 000 < Oms. <100 000 TSEK 48 % 46 % 35 TSEK 

Litet Oms. < 10 000 TSEK 40 % 12 % 11 TSEK 

 

Vidare går det att utifrån kundföretagens omsättning dela in dessa i storleksordning och 
se hur fördelningen ser ut hos kunderna baserat på var dessa är lokaliserade. Detta kan 
användas till att undersöka om man har för stort eller för litet fokus på närområdet, hur 
väl man lyckats nå ut till övriga delar i landet, för att nämna några tillämpningar. 
Fördelning av fallföretagets kunder presenteras i Tabell 6. 
 

Tabell 6: Kunder fördelade procentuellt på storlek samt geografisk placering. 

 Litet Mellan Stort  

Lokal 4 % 18 % 9 % 30 % 

Regional 5 % 21 % 22 % 48 % 

Nationella 3 % 7 % 11 % 21 % 

Summa  12 % 46 % 42 % 100 % 
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Det går att ta fram information fördelat på hur mycket kunderna köpt av företaget ett 
visst år, var kunderna är belägna, hur mycket de köpt, samt inom vilka branscher de 
stora kunderna är verksamma. Denna information kan vara mycket intressant för ett 
företag av flera olika anledningar. Bland annat kan det säga hur pass beroende företaget 
är av ett eller ett fåtal kunder. Det kan även ge information om hur beroende företaget är 
av att närområdet går bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det går också att se om företaget 
bör flytta fokus till ett större område, för att sprida sina risker eller hitta nya kunder för 
att öka omsättningen. I Tabell 7 presenteras de största kunderna för fallföretaget 
indelade i tre intervall.  

 
Tabell 7: De största kunderna indelade i tre kontostorlekar. 

 Totalt 
antal 

Medianomsättning Antal 
lokala 

Antal 
regionala 

Antal 
nationella 

Snitt 
kontostorlek 

Kontostorlek 
20 - 50 TSEK 

10 17 500 TSEK 2 5 3 35 TSEK 

Kontostorlek 
50 - 200 TSEK 

12 25 000 TSEK 7 4 1 105 TSEK 

Kontostorlek 
200 TSEK 

5 81 000 TSEK 1 2 2 545 TSEK 

 

Med hjälp av SNI-koder går det även att få fram alla andra företag i Sverige med samma 
SNI-koder, vilka är intressanta som nya kunder då företaget vet att man kan leverera 
värde till dessa företag. Därefter kan företaget själva bestämma på vilket sätt de vill 
komma i kontakt med företagen, exempelvis med direkt annonsering, mejlutskick eller 
informationsblad. Som Sandström (2003) beskriver kan denna fokusering i 
marknadsföring på vissa kundgrupper inom sin marknadsföring och försäljning 
optimera nyttan av marknadsföringsinvesteringen. 
Som tidigare nämnts liknar tillvägagångssättet det i de båda tidigare presenterade 
modellerna. Wind & Cardozos modell, med framtagning av makrovariabler, och 
Shapiro & Bonomas nästlade ansats, med framtagning av de demografiska variablerna. 
Precis som beskrivs av Palmer & Millier (2004) används kunddatabasen för att testa sig 
fram för att finna lämpliga segment. I ett mikroföretag kommer detta arbete troligtvis 
skötas av företagsledaren. För att gå vidare och undersöka mikrovariabler krävs en 
större kunskap och mer resurser. Denna mikrosegmentering kräver bland annat kunskap 
om branscherna man arbetar mot och om kundföretagens behov. Företagsledarna kan då 
dra nytta av sin kunskap om verksamheten, kunderna och marknaden för att fatta beslut 
grundade på intuition. Denna erfarenhet tillsammans med intuition kan minska det gap 
mellan behovet av resurser och de som är möjliga för ett mikroföretag att skjuta till, 
vilket även beskrivs av Palmer & Millier (2004). Med en makrosegmentering som bas 
är det lättare att fundera på vilken ytterligare information som behövs, samt undersöka 
ifall viss information redan finns tillgänglig, t.ex. på grund av långvarig relation till 
kunden. Krävs ytterligare resurser bör företaget fundera på om nyttan av att lägga ner 
mer resurser är större än kostnaderna. 
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När intressanta segment väl tagits fram är nästa steg att välja ett eller flera av dessa 
segment att fokusera på vilket beskrivs av Abratt (1993) och Freytag & Clarke (2001). 
Vidare menar författarna att företag ska rangordna segmenten efter deras attraktionsgrad 
och att de valda segmenten ska matcha företaget. För att på bästa sätt göra detta behöver 
företaget veta hur man skapar konkurrensfördelar, positionerar sig inom segmentet samt 
optimerar användandet av sina interna resurser och kapacitet för att tillgodose behoven 
inom segmentet (Abratt, 1993; Freytag & Clarke, 2001). Med hjälp av SNI-koder går 
det att se indikationer, t.ex. vilken nisch man bör fokusera på, men detta kan ändå inte 
vara tillräckligt för att få en lyckad segmentering, varför mikrovariabler kan spela en 
avgörande roll. 
Bristerna med den beskrivna segmentering i denna del är att den endast skrapar på ytan 
med användandet av makrovariabler, för att gå ett steg djupare krävs som tidigare 
nämnts mer information och mer arbete för att kartlägga intressanta mikrofaktorer. 
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Baserat på uppsatsens syfte och frågeställningar har följande modell utarbetats för att 
utvärdera och välja segment. I grund och botten syftar modellen till att utvärdera ett 
segments attraktionsgrad, som enligt Abratt (1993) och Freytag & Clarke (2001) ska 
ligga till grund för rangordningen av segmenten. I enlighet med Reynolds (2002) 
argumentation om fördelar med att justera klassiska marknadsföringsmodeller för 
småföretag anser vi att modellen av Kotler & Keller (2006) i sig är lämplig men bör 
alltjämt justeras för att passa inom ramarna för denna uppsats. De modifieringar som 
kommer att göras bygger på antaganden om att mikroföretag tillämpar i en större 
utsträckning en kostnadsbaserad prissättning och att de verkar på marknader där detta är 
tillämpbart. Mikroföretag antas att inte prissätta efter kundtyp utan tillämpar en 
prismodell där priset baseras på att en fast marginal, ofta i form av en procentsats, läggs 
på de faktiska kostnaderna. Konsekvenserna av detta blir att mikroföretaget blir mindre 
beroende av rådande marginaler inom en marknad. Det som stöder detta antagande är att 
ett mikroföretags försäljningsvolymer är lägre. 

I stycket 3.2 Industriell segmentering presenterades uppfattningen från flera författare 
om att småföretag borde använda segmenteringsarbetet för att identifiera en kundgrupp 
som utgör en unik nisch, eftersom det är en dokumenterad framgångsfaktor för 
lönsamhet och tillväxt (Öhrwall Rönnbäck & Almesåker, 2011; Rutgersson & 
Uddenberg, 2010; Romano & Ratnatunga, 1995). Med detta som bakgrund anser vi att 
en viktig variabel att utvärdera i samband med val av segment är hur pass unik nisch 
segmentet omger. Dock vidkänner vi svårigheterna i att kvalitativt uppskatta unikhet 
hos en nisch, då det kan uppstå segment av företag inom flera olika nischer, men att en 
ansträngning för att genomföra denna analys ändå bör göras. Vid fallet då segmentet 
innehåller flera olika nischer bör det utarbetas en aggregerad uppfattning om unikhet 
med avseende på nisch. 
Vår analys visar på att en utvärderingsmodell för mikroföretag är att kombinera de 
kriterier från Kotler & Kellers modell (2006) om effektiva segment – mätbarhet, 
tillgänglighet, substans och kompabilitet – och att kombinera dessa med en bedömning 
om nischens unikhet. Dessa kriterier knyter an till argumentationen av Freytag & Clarke 
(2001), som anser att segment ska rangordnas efter hur väl företaget kan (1) skapa 
konkurrensfördelar och (2) positionera sig inom det samt (3) optimera användandet av 
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sina interna resurser och kapacitet för att tillgodose behoven inom segmenten. Baserat 
på att ett segment uppfyller kraven från de fyra kriterierna, blir den logiska följden 

1. Eftersom segmentet är mätbart kan företaget skaffa sig en god uppfattning om 
behov och beslutskriterier inom segmentet. 

2. Tillgängligheten möjliggör att företaget kan marknadsföra sig inom segmentet 
och således positionera sig väl. 

3. Då segmentet har valts baserat på kompabilitet, som är en matchning mellan 
företagets kompetenser och segmentets behov, kan företagets använda sina små 
resurser för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. 

4. Detta erbjudande medför konkurrensfördelar i en mindre nisch. 
Den kritik som Freytag & Clarke (2001) riktar mot modellen rörande att modellen inte 
tar hänsyn till företagets kontext anser vi inte relevant. Exempelvis i kompabilitet och 
tillgänglighet måste företaget utgå från sin egen situation och kapacitet för att bedöma 
dessa parametrar. 
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I detta kapitel avser vi att redogöra för de slutsatser vi dragit utifrån analysarbetet av de 
empiriska data som presenterats. Dessa slutsatser svarar på frågeställningarna, vilka i 
sin tur besvarar uppsatsens syfte. 
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I analysen framkommer att R-Produktion i dagsläget inte arbetar med någon aktiv 
kundsegmentering samt bedriver en mycket begränsad marknadsföring. Den mest 
utmärkande fördelen med detta arbetssätt är att det inte är resurskrävande, vilket är 
positivt då R-Produktion, precis som andra mikroföretag, har mycket knappa resurser. 
Den andra fördelen vi visat på är att det valda arbetssättet inte kräver någon speciell 
kompetens, t.ex. i form av en akademisk utbildning inom företagsekonomi, vilket 
saknas i R-Produktions fall.  

En tydlig nackdel är att fallföretaget visar på reaktiva tendenser, vilket resulterat att de 
stod oförberedda då en av deras största kunder försvann. Nära kopplat med detta är dess 
stora tillit till word-of-mouth-marknadsföring, även om det är en viktig del inom 
marknadsföringsarbetet för mindre företag. Detta passiva arbetssätt är uppenbarligen 
förenligt med stor risk då företaget väntar på att kunden söker upp företaget i fråga. 
Genom att arbeta med kundsegmentering skulle R-Produktion kunna åstadkomma en 
mer optimal resursanvändning inom försäljning, marknadsföring och intern prioritering 
med avseende på produktion. De teorier som presenteras pekar tydligt på att kunskap 
om kundvärde och ett marknadsorienterat arbetssätt är tydliga framgångsfaktorer för 
tillväxt och lönsamhet. Vår slutsats blir således att det finns tydliga incitament för att 
införa ett mer marknadsorienterat arbetssätt där kundsegmentering är en mycket viktig 
komponent för att identifiera de kunder som har bäst matchning med företagets styrkor. 
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För att ta rätt beslut med avseende på segmentering är följaktligen kunskap om i vilken 
kontext företaget är verksamt i av stor vikt. Det framgår tydligt i avvägningen hur djup 
segmentering som skall utföras. Den nytta som den ökade kunskapen som kan inhämtas 
genom en djupare segmentering bör ställas mot den markant högre resursåtgången. I 
analysen framkommer det att om företagsledarna använder sin intuition finns det stora 
möjligheter att minska resursåtgången såväl som att åstadkomma en mer effektiv 
segmentering. 
Utifrån analysen konstaterar vi att såväl Wind & Cardozos modell som en nästlad ansats 
till industriell segmentering potentiellt medför stora fördelar för R-Produktion. Båda 
modellerna möjliggör en grov segmentering som baseras på lättillgänglig data, vilket 
medför en mycket låg resursåtgång. Resultatet från grovsegmenteringen kan sedan 
användas för att i viss grad uppnå de fördelar som beskrivs ovan. Dock rekommenderar 
vi att fortsätta ner i modellerna för att öka homogeniteten på segmenten.  
De påtagliga skillnaderna vi identifierat i vår analys är att den nästlade ansatsen har en 
högre flexibilitet tack vare färre riktlinjer. Dessa säregenheter medför att de segment 
som skapas sannolikt har högre homogenitet. Den ställer dock högre krav på själva 
segmenteringsarbetet då processen kring framtagandet av segment kräver att företaget 
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innehar en god kännedom om kunder och marknad samt har större resurser till sitt 
förfogande.  
Wind & Cardozos modell har också flera fördelar i fallet R-Produktion. Den praktiska 
genomförbarheten bedöms vara högre då modellen bygger på en steg-för-steg-liknande 
process. Dessutom har modellen en bättre struktur för att genomföra segmenteringen på 
ett mer standardiserat sätt, till skillnad från den nästlade ansatsen. Detta är naturligtvis 
förenligt med att Wind & Cardozos modell är mindre anpassningsbar. Ur ett 
resursperspektiv har modellen även en fördel, då flera segment kan skapas utifrån en 
enda segmenteringsprocess. 
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Avslutningsvis framkommer det i analysen att Kotler & Kellers modell om effektiva 
segment är en lämplig utgångspunkt för kvalificering av identifierade segment. Samtliga 
faktorer – mätbarhet, tillgänglighet, substans och kompabilitet – är viktiga i 
utvärderingen av segmentet men bör kompletteras av en kvalitativ uppskattning om hur 
unik nischen inom segmentet är. Att verka inom unika nischer är enligt flera teoretiker 
en nyckelfaktor för tillväxt hos småföretag. 

 
 !
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Denna uppsats har bidragit med ökad kunskap för hur ett mikroföretag kan arbeta med 
industriell segmentering samt förbättrat förståelsen för hur företagets unika situation 
påverkar denna process. Det är viktigt att vara medveten i vilken grad denna kunskap 
kan vara användbar även i andra sammanhang. Vi anser att R-Produktion är 
representativt för andra mikroföretag som huvudsakligen är verksamma på industriella 
marknader då de innehar tydliga kännetecken såsom kraftigt begränsade resurser. En 
annan faktor som ökar generaliserbarheten är att de slutsatser vi drar till stor del bygger 
på ställningstagande att företagets kontext styr de rekommendationer vi gör. Det för i 
sin tur med sig att nyttan av uppsatsen kommer skilja sig markant för olika företag 
beroende av deras unika förutsättningar.  
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Tidigare forskning inom området av bland annat Frecknall-Huges et al (2006) har 
behandlat huruvida användandet av avancerade modeller framtagna för stora företag 
passar småföretag. Inga tydliga konkreta exempel går att finna i teorin exakt hur 
mikroföretag ska använda sin befintliga kunddata för att segmentera sina kunder. 

Vår uppsats bidrar till forskningen genom att den anpassar två vedertagna modeller och 
gör dessa lämpade för mikroföretag. Genom att utföra en praktisk pseudo-segmentering 
visar vi även hur mikroföretag kan använda sin information tillsammans med publik 
data för att ta ett första steg i sitt segmenteringsarbete, utan vare sig några monetära 
insatser eller stora resursanspråk. Vidare skiljer sig vår uppsats från tidigare forskning 
då rekommendationer tas fram till företaget angående vilken modell som är bäst lämpad 
för dessa. Studien bekräftar Palmer & Milliers (2004) resonemang att intuition spelar en 
viktig roll för mikroföretag för att minska gapet mellan teori och praktik. 
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Denna uppsats bygger på empiri från ett mikroföretag och studien är begränsad till 
teoristadiet. Med detta menas att vi inte utvärderat implementeringen av framtagna 
förslag. En studie som även följer företagen i implementeringsfasen vore intressant för 
att kunna utvärdera såväl resultaten av utförd segmentering som hur processen 
fortskridit. Vi skulle även vilja se en bredare studie med fler fallföretag inblandade 
vilket skulle öka generaliserbarheten av resultatet. Dessutom skulle det vara av stort 
intresse att komplettera forskningen med att följa företagen under en längre tidsperiod 
för att kartlägga effekter av segmenteringsarbetet.  

En annan aspekt som vi anser vara intresseväckande är jämförelsen mellan olika makro- 
och mikrofaktorer för segmentering. En kvantitativ studie med syfte att utröna de olika 
faktorernas effektivitet för mikroföretag skulle ha goda möjligheter till att utföra denna 
jämförelse. Det vore även intressant med en studie mellan olika branscher för att finna 
hur stor generaliserbarheten är mellan olika branscher samt för vilka branscher 
segmentering fungerar bäst. 
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Marknadsföring, segmentering och försäljning 
Marknadsföring 

1. Vilken typ av marknadsföring gör företaget idag? 
2. Vad har det gett för fördelar genom att delta vid mässor? 
3. Hur ser de på krav på marknadsföring inom sin marknadsvertikal? 
4. Hur har det historiskt funkat att inte marknadsföra sig (dvs. att vara passiv)? 
5. Varför tror ni att ni inte får in några nya kunder för ytbehandlingen m h a er 

hemsida? 
Segmentering 

6. Hur arbetar RP idag med segmentering? 
7. Hur kommer det sig att man arbetar på detta sätt idag? 
8. Vilka eventuella fördelar ser RP med att segmentera? 
9. Under vilka förutsättningar skulle det vara aktuellt att segmentera era kunder? 

Ex.  
a. Vid full orderstock 
b. Fokus vid försäljning 
c. Fokus vid marknadsföring 
d. Fokus vid teknikutveckling 

10. Antag att produktionskapaciteten är fast, hur skulle ni prioritera era kunder vid 
full orderstock? 

11. Vet ni vilka kunder ni tjänar mest pengar på? 

Försäljning 
12. Hur får ni in nya kunder? 
13. Företaget lägger i dagsläget inte mycket energi på att leta kunder. Varför? 
14. Hur ser försäljningsprocessen ut för samtliga kundgrupper? 

a. Ytbehandlingen 
b. Tillverkningen 

15. Hur uppfattar ni krav från olika kunder? Tillverkningen och ytbehandlingen 
Exempel 

a. Kvalitet 
b. Snabb leverans 
c. Efterservice 
d. Klagomål/Reklamationer 
e. Betalar inte fakturor 

16. Märker ni av skillnader i beslutsfattande hos kunder? Kräver vissa mer 
dokumentation och kringinformation medan vissa bara flyter på smidigt? 

Marknad och kunder 
17. Hur ser kundstrukturen ut? 

a. Fördelning ytbehandling-tillverkning i antal och storlek? 
18. Vad vet ni om era kunder? 

a. Allmänna variabler 
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Exempel 
i. Organisationens storlek 

ii. Branschtillhörighet  
iii. Geografisk placering 

b. Företagsspecifika variabler 
Exempel 

i. Beslutskriterier 
ii. Organisationsstruktur med avseende på beslutfattande 

iii. Beslutsprocess 
iv. Köpklass 
v. Inköpsorganisation 

19. Har ni någon uppfattning om hur enkelt det skulle vara att få fram data på dessa 
variabler?  Skulle era nuvarande kundrelationer medge detta? 

20. Vet ni något om era kunders operationella variabler, såsom kundkapacitet, dess 
teknologi, dess produktstatus eller varumärkesstatus? 

Resurser 
Finansiella 

21. Hur mycket finansiella resurser lägger ni ner på marknadsföring? 
a. I procent av omsättning  
b. Absoluta/relativa kostnader 

22. Skulle det vara aktuellt att lägga ner mer finansiella resurser? 
23. Vilka krav ställer ni på resurser investerade i marknadsföring? 

Kompetens 
24. Har någon på RP akademisk bakgrund? Ekonomistudier etc. 
25. Har någon gått några kurser inom marknadsföring eller försäljning etc? 
26. Kan ni beskriva den kunskap som har hjälpt er att starta och driva ett företag? 

Exemplifiera gärna! 
27. Skulle arbetet med marknadsföring underlättas/bli roligare med hjälp av någon 

extern part? 
Tidsmässiga resurser 

28. Hur mycket tid spenderar Patrik och Peter på följande sysslor 
a. Operationella (i produktionen) 
b. Administrativa (betalning av fakturor, löner etc) 
c. Strategiska (långsiktig planering, marknadsanalys) 
d. Försäljning & Marknadsföring 

29. Vid full beläggning av orderboken, hur prioriteras ovan listade sysslor? 
30. Hur ser de på att ägna mer tid åt marknadsanalys/marknadsföring än i dagsläget? 

Tekniska resurser 
31. Har ni åtkomst till några företagsdatabaser? 

Exempel 
a. Affärsdata 
b. Par.se 
c. Infodata.se 
d. Företagsfakta.se 
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KundNr 
Företagsna
mn  Omsättning  

Storle
ksklass 

Geografisk 
placering 

Kontostorlek 
2010 

Kontostorlek 2011 
(Om 2010 = noll) Ort 

SNI-
kod 

SNI-
kod2 

SNI-
kod3 

3 ######### 
  

National 0 0 ####### - 
  

676 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 25999 
  

755 #########  ** *** ***  Mellan National 0 0 ####### 25620 
  

768 #########  *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 25620 
  

1750 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 ** *** ####### 25999 25120 28220 

1777 #########  *** ***  Litet National 0 0 ####### 46731 43320 
 

2000 #########  * *** ***  Litet Regional *****,** 
 

####### 25620 47642 
 

2220 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 25999 
  

2222 #########  * *** ***  Litet Lokal **** 
 

####### 28490 28920 
 

3000 #########  *** *** ***  Stort Lokal 0 0 ####### 33110 25110 
 

3425 ######### 
  

Regional **** 
 

####### 77390 64992 70220 

4041 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 27400 
  

4242 #########  ** *** ***  Mellan Regional *****,** 
 

####### 25620 
  

4952 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 68203 68201 
 

5000 #########  *** *** ***  Stort Regional ******,* 
 

####### 25991 32501 
 

5480 #########  ** *** ***  Mellan Regional **** 
 

####### 25620 
  

5655 #########  * *** ***  Litet Regional *****,** 
 

####### 25620 
  

5898 #########  ** *** ***  Mellan Regional ****,* 
 

####### 25620 28220 
 

6000 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 33150 47643 
 

6456 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 25620 
  

6536 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 31011 31090 
 

6543 #########  ** *** ***  Mellan Lokal ***** 
 

####### 41200 
  

6546 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 25620 
  

6565 #########  * *** ***  Litet Lokal *** 
 

####### 25620 33120 
 

6747 #########  * **** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 24540 
  

6775 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *** 
 

####### 23999 30120 
 

7586 #########  * *** ***  Litet Lokal **** 
 

####### 46699 46491 69201 

7678 #########  ** *** ***  Mellan Regional *** 
 

####### 25620 
  

7685 #########  ** *** ***  Mellan Lokal **** 
 

####### 31011 16239 
 

7898 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 ** *** ####### 25999 
  

8111 #########  ** *** ***  Mellan National 0 0 ####### 25620 
  

8654 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 41200 77390 
 

8768 #########  * *** ***  Litet Regional 0 0 ####### 25620 
  

9667 #########  *** ***  Litet Regional 0 ** *** ####### 49311 77390 
 

9876 #########  * *** ***  Litet Regional ***** 
 

####### 25620 68202 
 

9878 ######### 
  

Lokal *** 
 

####### 47540 46431 
 

9989 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 43120 
  

10017 #########  * *** ***  Litet Regional ****,** 
 

####### 46699 
  

10100 #########  ** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 13922 
  

10333 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 41200 46731 43330 

11156 #########  * *** ***  Litet Lokal ******,** 
 

####### 25620 
  



KundNr 
Företagsna
mn  Omsättning  

Storle
ksklass 

Geografisk 
placering 

Kontostorlek 
2010 

Kontostorlek 2011 
(Om 2010 = noll) Ort 

SNI-
kod 

SNI-
kod2 

SNI-
kod3 

11231 ######### 
  

National 0 0 ####### 
   

12000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal ****** 
 

####### 30120 33150 
 

12110 #########  ** *** ***  Mellan Lokal ****** 
 

####### 71122 
  

12243 #########  ** *** ***  Mellan National ***** 
 

####### 71121 
  

12464 #########  * *** ***  Litet National **** 
 

####### 46761 
  

12800 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 30120 
  

13141 #########  *** ***  Litet National ***** 
 

####### 41200 
  

13200 #########  ** *** ***  Mellan Lokal ****** 
 

####### 22210 
  

13242 #########  * *** ***  Litet National 0 0 ####### 71110 
  

13300 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 73111 62010 70220 

13500 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 25110 
  

13700 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 30120 
  

13800 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 30920 
  

14430 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 33200 
  

14950 ######### 
  

National ***** 
 

####### 41200 
  

15252 #########  ** *** ***  Mellan Lokal **** 
 

####### - 
  

16900 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 24530 25730 
 

16928 #########  ** *** *** ***  Stort National ***** 
 

####### 41200 42210 42130 

17711 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 16239 
  

18163 #########  * *** ***  Litet National 0 0 ####### 68201 68203 68209 

23439 #########  * *** ***  Litet Regional 0 0 ####### 71121 
  

23442 #########  *** *** ***  Stort Lokal 0 0 ####### 10710 46380 
 

25000 #########  ** *** ***  Mellan Regional *****,** 
 

####### 25999 
  

27635 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 55300 55201 56100 

28000 #########  * *** ***  Litet National 0 0 ####### 25620 
  

30000 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 71122 
  

30658 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 41200 
  

30666 #########  * *** ***  Litet Lokal ***** 
 

####### 95240 
  

31000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,** 
 

####### 25620 
  

31566 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 ** *** ####### 25610 45202 
 

32000 #########  *** *** ***  Stort National ******,* 
 

####### 28250 28130 27510 

35000 ######### 
  

Lokal ***** 
 

####### - 
  

37000 #########  * *** ***  Litet Regional 0 0 ####### 25500 
  

39000 #########  ** *** ***  Mellan National ******,** 
 

####### 25999 24200 27900 

39127 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 23120 
  

41000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,* 
 

####### 26510 24440 28140 

43000 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 28990 
  

44030 #########  * *** ***  Litet Regional 0 0 ####### 30120 
  

45000 #########  ** *** ***  Mellan Regional ****,* 
 

####### 25620 24100 
 

45678 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 25110 
  

46000 #########  * *** ***  Litet National *****,** 
 

####### 71124 
  

49000 #########  ** *** ***  Mellan Regional **** 
 

####### 46699 
  

52000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 25110 25120 25620 

52537 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,** 
 

####### 29320 25620 64993 

53000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 
   

54493 #########  * *** ***  Litet Regional *****,* 
 

####### 16239 
  

55302 #########  *** ***  Litet Regional **** 
 

####### 41200 
  



KundNr 
Företagsna
mn  Omsättning  

Storle
ksklass 

Geografisk 
placering 

Kontostorlek 
2010 

Kontostorlek 2011 
(Om 2010 = noll) Ort 

SNI-
kod 

SNI-
kod2 

SNI-
kod3 

55652 #########  ** *** ***  Mellan Regional **** 
 

####### 46699 
  

56434 #########  ** *** ***  Mellan Regional ******,* 
 

####### 16239 
  

57010 #########  ** *** ***  Mellan Regional ***** 
 

####### 41200 
  

57061 #########  *** ***  Litet Regional 0 ** ***  ####### 68203 45201 
 

57062 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 ** *** ####### 33120 
  

57650 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 25620 33150 
 

58000 #########  *** *** ***  Stort Lokal ******,* 
 

####### 32300 31011 
 

59091 ######### 
  

Lokal 0 0 ####### - 
  

59342 #########  *** ***  Litet Lokal 0 **** ####### 47789 
  

59361 ######### 
  

Lokal **** 
 

####### 68202 
  

59392 #########  * *** ***  Litet Regional ***** 
 

####### 55101 
  

59730 #########  ** *** ***  Mellan Regional ******* 
 

####### 32400 74101 33200 

59835 #########  ** *** ***  Mellan Lokal **** 
 

####### 43911 
  

59837 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 10710 
  

59846 #########  * *** ***  Litet Lokal **** 
 

####### 43911 
  

59855 #########  *** *** ***  Stort Lokal ***** 
 

####### 90040 90020 
 

59881 ######### 
 

Stor Lokal 0 0 ####### - 
  

59886 #########  *** *** ***  Stort Lokal ****** 
 

####### 11050 11070 46340 

60157 #########  * *** ***  Litet Regional **** 
 

####### 74101 70220 
 

61009 ######### 
  

Lokal 0 0 ####### 93120 
  

63000 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,* 
 

####### 29320 
  

65000 ######### 
  

Lokal 0 0 ####### 
   

65566 #########  * *** ***  Litet Regional 0 0 ####### 24510 
  

65963 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 23610 
  

67465 #########  * *** *** ***  Stort Regional 0 0 ####### 30110 33150 72190 

68000 #########  * *** ***  Litet Lokal ***** 
 

####### 25620 
  

69000 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 28250 32501 25620 

72157 #########  * *** *** ***  Stort National *** 
 

####### 43221 43210 43222 

75711 ######### 
  

Lokal *** 
 

####### 73111 
  

76089 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,* 
 

####### 25730 
  

76576 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 28990 46450 
 

76587 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 25620 
  

76997 ######### 
  

Lokal *** 
 

####### - 
  

87000 #########  * *** ***  Litet Lokal 0 0 ####### 25620 
  

91000 #########  ******  Litet Lokal **** 
 

####### 25620 
  

95000 ######### 
  

Lokal 0 0 ####### 
   

96000 ######### 
 

Stor Lokal 0 * *** ####### - 
  

100634 #########  ** *** *** ***  Stort National **** 
 

####### 10519 10511 46330 

143260 ######### 
  

National ***** 
 

####### 
   

249300 #########  *** *** ***  Stort Regional *** 
 

####### 23640 23610 8120 

333240 #########  ** *** ***  Mellan Lokal *****,* 
 

####### 25620 25999 
 

384750 #########  ** *** ***  Mellan Regional 0 0 ####### 25620 68202 
 

654365 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 47643 
  

876578 #########  ** *** ***  Mellan Lokal **** 
 

####### 25620 
  

997898 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 **** ####### 25110 25120 25620 

1170710 ######### 
  

Lokal **** 
 

####### 25110 25620 25999 

6413027 #########  *** *** ***  Stort National 0 **** ####### 20300 47523 
 



KundNr 
Företagsna
mn  Omsättning  

Storle
ksklass 

Geografisk 
placering 

Kontostorlek 
2010 

Kontostorlek 2011 
(Om 2010 = noll) Ort 

SNI-
kod 

SNI-
kod2 

SNI-
kod3 

1113215
1 #########  ** *** ***  Mellan Regional **** 

 
####### 28290 28490 

 1202300
7 #########  * *** ***  Litet Regional **** 

 
####### 28990 

  4161081
0 #########  *** *** ***  Stort Regional 0 0 ####### 47522 

  4721226
3 ######### 

  
Regional 0 0 ####### 25991 68202 

 4911369
5 #########  ** *** ***  Mellan Lokal 0 0 ####### 43911 

  3837636
00 #########  *** *** ***  Stort Regional *****,* 

 
####### 24330 27120 25730 

7025570
70 ######### 

  
Regional 0 0 ####### - - - 

7614590
70 #########  * *** ***  Litet Lokal **** 

 
####### 13922 16239 

 !


