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Förord 
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Abstrakt 

Författare: Emelie Karlsson och Eliot Prvulovic  

Handledare: Richard Owusu  

Examinator: Bertil Hultén 

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet, Kalmar, VT 2017, 4FE63E. 

Rapportens namn: Vilka är egentligen våra kunder?- en kvalitativ studie om 

segmentering i B2B företag 

Frågeställning: Hur utarbetas och genomförs segmentering av företag verksamma på 

B2B marknaden? 

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur företag utarbetar och genomför 

segmentering på B2B marknaden. Vidare undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta i 

beaktning för företag vid utförandet av segmentering på B2B marknaden.Vi ämnar även 

att presentera både teoretiska och praktiska förslag på hur B2B företag bör arbeta med 

segmenteringsstrategier.  

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som antagit en abduktiv forskningsansats. 

Datainsamlingen har skett vi semistrukturerade djupintervjuer med sju olika B2B 

företag. 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar hur företag idag utarbetar och genomför 

segmentering. Vidare vilka kunskaper och vilken förståelse de besitter utifrån de 

segmenteringsvariabler som framkommit i studiens teoretiska referensram. Slutsatser 

kunde dras kring att företag i dagsläget inte i många fall arbetar aktivt och iterativt med 

att segmentera sin marknad och har inte följt en specifik och tydlig process vid 

utförandet. De besitter kunskaper som hade kommit till användning vid en vidare 

utveckling av de segment de arbetar utifrån idag. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Uppsatsen presenterar en reviderad 

segmenteringsmodell utifrån den teoretiska referensramen i kombination med den 

insamlade empirin. Behov och potential framkommer som kompletterande faktorer att 

ta i beaktning. Det praktiska bidraget ger förslag på hur företag bör utarbeta och 

genomföra segmentering. Vidare presenteras förslag till segmenteringsstrategi till 

uppsatsens uppdragsgivare. 

Nyckelord: B2B-segmentering, B2B-marknadsföring, Industriell 

marknadssegmentering, segmenteringsprocess, segmenteringsvariabler 
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Abstract 

Author: Emelie Karlsson and Eliot Prvulovic  

Mentor: Richard Owusu  

Examiner: Bertil Hultén 

Course: Master Thesis 30 credits, Master of Business and Economics, Marketing. 

Linnaeus University, Kalmar, Spring 2017, 4FE63E 

Name of report: - a qualitative study of segmenting the B2B market 

Research question: Who are actually our customers?- a qualitative study concerning 

segmentation in B2B companies 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how companies active in the B2B 

market prepare and implement segmentation. Furthermore to examine which different 

factors to take into consideration when segmenting the B2B market. We also intend to 

provide theoretical as well as practical implications of how B2B companies should 

work with segmentation. 

Method: This thesis is of qualitative character and follows an abductive research 

approach. The empirical data of this study have been gathered through semi-structured 

interviews with seven different B2B companies. 

Results and conclusions: The results shows how companies work with segmentation 

today, furthermore which knowledge they possess concerning the presented 

segmentation variables from the study’s theoretical framework. Conlusions have been 

made that in many cases companies do not actively and ongoing work with segmenting 

their market. Furthermore they have not followed an specific and clear process when 

segmenting. Companies do however possess knowledge which can come to use in order 

to develop the segment for which they work with today.   

Theoretical and practical contribution: The thesis presents a revised segmentation 

model based on the theoretical framework in combination with the collected empirical 

results. Customers needs and potential emerged as complementary factors to take into 

account. The practical contribution provides suggestions on how companies should 

develop and implement segmentation. Furthermore, proposals for segmentation strategy 

are presented to the principal of this thesis.  

Keywords: B2B- segmentation, B2B- marketing, industrial market segmentation, 

segmentation process, segmentation variables.  
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1 INLEDNING 

Förevarande uppsats ämnar studera hur B2B företag utarbetar och genomför 

segmentering. I det här första kapitlet återfinns bakgrunden till uppsatsen som vidare 

mynnar ut i en diskussion rörande de praktiska problem varifrån uppsatsen har tagit sin 

utgångspunkt och det teoretiska kunskapsgap som identifierats. Därefter presenteras 

uppsatsens problemformulering, syfte och slutligen avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  

Företag idag har en förståelse för att de inte kan tilltala alla köpare på en marknad, de 

kan framförallt inte bemöta dem på samma sätt. Kunderna är många, de är utspridda och 

varierar i efterfrågan, resurser, position, behov, köpattityder och köpbeteende. Även de 

säljande företagen varierar i deras förmåga att betjäna de olika delarna av marknaden 

(Kotler et al. 2011). Företag bör identifiera den delen av marknaden som de kan bemöta 

mest fördelaktigt och samtidigt vara så lönsamma som möjligt. Det är inte realistiskt att 

som företag möta hela marknaden. Skiljer sig kunder åt på en tillgänglig marknad är det 

inte sannolikt att de tillfredsställs av ett och samma erbjudande samtidigt. Det kan bli 

problematiskt för företag att förstå hur de ska gå tillväga för att ta hänsyn till 

mångfalden av kunders förväntningar samt hur de ska organisera information på ett sätt 

som kan leverera tillfredställande svar (Kotler et al. 2011). Användning av 

segmenteringstekniker har enligt forskning visats sig vara det huvudsakliga svaret på 

problemet (Michel et al. 2003). Genom att fokusera på utvalda segment kan företagen 

använda sina resurser mer effektivt (Dibb & Simkin 1996).  

 

Redan i slutet på 50-talet definierade Smith (1956) segmentering och poängterade 

vikten av företags förmåga att möta kunders efterfrågan och behov. Generellt betraktas 

segmentering som ett nyckelelement inom marknadsföring (Dibb & Simkin 1996). 

Kotler & Armstrong (2016) argumenterar för att segmentering adresserar det som kan 

vara den första marknadsföringsfrågan som berör vilka kunder företaget ska betjäna. 

Segmentering kan bidra till att företaget maximerar sina resurser och finner styrkor över 

sina konkurrenter (Dibb & Simkin 1996). Genom att företag segmenterar sin marknad 

kan de vinna konkurrensfördelar (Aaker 2011).  
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Segmentering anses av många forskare spela en nyckelroll för företag vid upprättandet 

av marknadsstrategier (Simkin 2008). Kotler & Armstrong (2016) menar att företag bör 

designa kunddrivna marknadsstrategier som bygger rätt relationer med rätt kunder. De 

stora stegen i att designa en kunddriven marknadsstrategi är enligt författarna: 

marknadssegmentering, målmarknadsföring, differentiering och positionering. Genom 

marknadssegmentering kan företag dela upp stora, heterogena marknader till små 

segment som de kan nå mer effektivt och lönsamt med produkter och tjänster som möter 

deras unika behov (Kotler & Armstrong 2016). När företag har utvecklat en portfölj 

med segment utvärderas varje segments attraktionskraft och ett eller flera segment väljs 

ut att äntra, det här steget definieras som målmarknadsföring. I de två sista stegen 

bestämmer företag sig för hur de kan generera värde för de segment som valts ut för 

målmarknadsföring. Differentieringen definieras som att företag särskiljer 

marknadserbjudandet för att uppnå ett överlägset kundvärde. Positioneringen innebär en 

arrangering av marknadserbjudandet för att med mål inta en tydlig, distinkt och 

önskvärd position i relation till konkurrerande produkter i medvetandet hos kunderna de 

målmarknadsför sig mot (Kotler & Armstrong 2016). 

 

Wind & Cardozo (1974) menar att marknadssegmentering har varit i fokus inom 

konsumentforskningen sedan tidigt 60-tal. Konceptet har haft en stor inverkan på tankar 

och tillvägagångsätt vid marknadsföring av konsumentvaror. Utvecklingen har inte varit 

lika stor inom den industriella marknadsföringen. Wind & Thomas (1994) argumenterar 

för att marknadsföringslitteratur i praktik och diskussion endast koncentrerats till 

konsumentmarknaden. Företaget Econsultancy presenterar fem vanliga 

marknadsföringsmisstag business-to-business (B2B) företag gör. Ett problem som 

benämns är att företag inte segmenterar. Identifierar företag inte sin målgrupp får de 

vidare svårt att nå lönsamhet. Robles (2012) menar att det finns en problematik kring att 

B2B marknadsförare inte spenderar tillräckligt med tid på att utreda vilka företag som 

befinner sig inom ramen för deras intresse. 

 

Konsument- och businessmarknadsförare använder i stora drag samma variabler för att 

segmentera sina marknader, men marknadsförare inom B2B har ytterligare variabler att 

ta hänsyn till (Kotler & Armstrong 2016). Segmentering har varit en del av 

marknadsföringen under en lång tid och det har utvecklats sofistikerade tekniker som 

ständigt används vid konsumentmarknadsföring. Det finns en problematik med att 
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överföra segmenteringsmetoderna i en B2B miljö då de hindras av de särskilda 

marknadsföringssituationerna som uppstår vid utbyte mellan företag (Michel et al. 

2003). Segmentering av industriella marknader är generellt en mer komplex process än 

vad segmentering av konsumentmarknader är. Det beror främst på att industriella 

produkter oftast innehåller flera olika tillämpningar och användningsområden. 

Kunderna kan även variera kraftigt och det är i vissa fall svårt att avgöra vilka skillnader 

som är viktigast att ta hänsyn till (Griffith & Pol 1994). 

 

B2B marknaden är enorm och det figurerar betydligt mer pengar och artiklar än på 

konsumentmarknaden. Företag har oftast mycket färre men också mycket större kunder 

än vad företagen på konsumentmarknaden har (Kotler & Armstrong 2016). Det är 

viktigt för marknadsförare inom B2B att se världen genom kundernas ögon för att på så 

vis förstå deras problem (Ford et al. 2006). Det kan uppfattas som bekvämt för företag 

att definiera branscher på ytan men för att kunna göra en detaljerad analys måste företag 

gå in mer på djupet och dela upp branschen i olika delar. Branschen segmenteras för att 

därefter kunna angripas med olika marknadsstrategier beroende på segmentens 

egenskaper (Grant 2013).  

 

Marknadsförare på B2B marknader bör förstå att segmenteringsbeslut är högst 

situationsanpassade och kräver försiktig och noggrann hantering. Segmentering kan 

vara och är för många företag aktiva på B2B marknaden det enda sättet att överleva i 

branscher som domineras av få men stora konkurrenter. Förevarande är en kritisk 

process för att vidare lyckas bygga en hållbar marknadsstrategi (Wind & Thomas 1994). 

Wind & Cardozo (1974) menar att företag kan gå miste om möjligheter till vinst när de 

inte utför segmentering eller gör det på ett ineffektivt sätt.  

 

B2B International som är det största självständigt ägda B2B 

marknadsundersökningsföretaget i världen påtalar på sin hemsida att det är väldigt 

ovanligt att två kunder har identiska behov. Som företag vore det idealiskt om det var 

möjligt att identifiera de kunder som var lönsamma och sen behandla varje kund 

individuellt utefter deras unika behov. För de flesta marknader med många potentiella 

kunder skulle det kosta mer än vad det gav tillbaka i nytta. Med hjälp av segmentering 

kan företag lönsamt tillfredsställa kundernas behov. Segmenteringen blir ett verktyg 

som balanserar idealism med det praktiska och levererar en lösning som maximerar 
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vinsten. Företag kan undvika att spendera tid och resurser på kunder som inte är 

intresserade av deras varor eller tjänster. Det handlar om att lära känna sina kunder, veta 

hur de skiljer sig åt och vad som får dem intresserade (B2B International 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Studiens uppdragsgivare ProfilGruppen AB (PG) belägna i den till synes lilla byn 

Åseda i Småland uppvisar en förståelse för att de inte kan tilltala alla köpare på en 

marknad. De vill få insikt i vilka kunder de bör arbeta mot i regionen Norden. PG är ett 

tillverkande företag som på uppdrag av andra företag producerar och levererar de delar 

av kundernas produkter som består av aluminium, de erbjuder således inga egna 

produkter. Företaget har under de senaste åren växt väldigt snabbt. PG ökade sin 

omsättning under föregående verksamhetsår från ungefär 980,3 mkr till 1,1 mdkr. 

Företagets rörelseresultat ökade med 202 procent och de gjorde ett årsresultat på 51,1 

mkr, jämfört med år 2015 då årsresultatet uppgick till 13 mkr (ProfilGruppen 2017). Till 

följd av den snabba tillväxten har PGs övergripande fokus varit att hantera den 

befintliga kundstocken. 

 

PG känner av att de inte utnyttjar marknadens fulla potential. Vanligtvis tar nya kunder 

kontakt med PG istället för att de aktivt arbetat med att identifiera prospekts. 

Förevarande är inte ovanligt vilket bekräftas av Goller et al. (2002) som menar att 

kunder ofta kontaktar företag som i sin tur inte har någon inblick i kundens behov. PG 

uttrycker ett behov inför den stundande framtiden, de vill få en tydligare inblick i 

marknaden för att inte stå handfallna den dagen kunderna slutar ringa.  

 

Vid vårt första möte med företaget presenterar PG segment utifrån sex olika branscher. 

Företaget menar att det är de befintliga segmenten de för tillfället arbetar i, men påtalar 

att uppdelningen kan vara otillräcklig. Simkin (2008) menar att inom industriella 

företag är det vanligt att arbeta endast utifrån handelssektorer och produktkategorier och 

vidare välja att kalla det för segmentering. Trots att forskningen visar att det är 

otillräckligt och förespråkar en mycket mer omfattande segmentering av marknaden. 

Förevarande beror på att chefer ofta saknar tillräcklig kunskap om kunderna. Vidare kan 

det finnas en problematik kring att hantera övergången från hur målmarknaden för en 

organisation för tillfället ser ut, till hur marknaden kan komma att se ut. Simkin (2008) 

menar att förevarande bestäms utifrån kunders karaktärsdrag, behov, köpbeteende och 
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beslutsfattande. Moriarty et al. (1992) menar att det inte är tillräckligt att på en B2B 

marknad endast segmentera utefter variablerna; kunder, storlek, bransch eller produkt. 

De anser att kundbeteende i form av en avvägning mellan pris och service är ett viktigt 

komplement. Utifrån förevarande diskussion fann vi det lämpligt att ta utgångspunkt i 

begreppet segmentering som en eventuell lösning på den problematik vår 

uppdragsgivare uppvisar. PG har inte drivit någon utarbetad segmentering, anledningen 

till detta menar företaget beror på att det inte finns någon uttalad tjänst eller resurs för 

att arbeta med segmenteringsfrågor inom företaget.   

 

Inom den existerande forskningen kring segmentering på B2B marknaden är en stor del 

av studierna tillsynes överens om att marknadsförare bör utgå från makro- och 

mikrovariabler (Wind & Cardozo 1974; Bonoma & Shapiro 1983; Mitchell & Wilson 

1998; Moriarty et al. 1992; Powers & Sterling 2008; Barry & Weinstein 2009; 

Hollensen 2010; Kindström et al. 2012). Plank (1985) analyserar i sin artikel de 

modeller som finns kring segmentering av den industriella marknaden. Vid tidpunkten 

för studien framhävs argumentation för att forskare bör spendera mer tid och arbete på 

utvecklandet av en tillförlitlig normativ modell som industriella marknadsförare kan 

använda vid segmentering. Det finns flertalet teorier och ramverk som hänvisar till hur 

en industriell marknad bör segmenteras; Hlavacek & Reddy (1985); Moriarty et al. 

(1992); Wind & Thomas (1994); Mitchell & Wilson (1998); Millier (2000); Freytag & 

Clark (2001); Weinstein (2006) med flera. 

 

Författare så som Millier (2000) samt Powers & Sterling (2008) menar att Wind & 

Cardozo (1974) utvecklat en av de mer dominanta modellerna inom segmenteringsteori 

med sin makro-mikrosegmenteringsmodell. Modellen föreslår att industriella marknader 

bör segmenteras i två steg. Det första steget innebär utformning av makrosegment 

baserat på karaktärsdrag av den köpande organisationen och köpsituationen. I det andra 

steget delas makrosegmenten in i mikrosegment som baseras på karaktärsdrag från den 

beslutsfattande enheten. Det är ett hierarkiskt tillvägagångsätt där marknadsförare först 

ser till helheten på marknaden och utesluter de företag som inte har någon användning 

för produkten eller tjänsten som erbjuds. Vidare tas segmenteringsprocessen ett steg 

längre när makrosegmenten delas in i mikrosegment baserat på likheter och skillnader 

mellan företagen.  
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Bonoma & Shapiros (1983) modell "nested approach" anses enligt Hollensen (2010) 

vara kanske det mest accepterade tillvägagångssättet vid segmentering inom B2B. 

Modellen utgår från makro- och mikrovariabler där demografi, driftsegenskaper, 

tillvägagångssätt vid inköp och situationsfaktorer tillhör makrovariaber och personliga 

karaktärsdrag innehållande bland andra riskuppfattningar och uppfattningen mellan 

köpare och säljare tillhör mikrovariabler. Mitchell & Wilson (1998) presenterar kritik 

mot modellen och menar att den inte tar någon större hänsyn till kundbehov utöver det 

som berörs i situationsfaktorer.  

 

Wind & Cardozo (1974) anser att marknadsförare på B2B marknader fallerar med att ta 

marknadssegmenteringen som grund för planering. Vanligtvis när företag på industriella 

marknader segmenterar utgår de endast från det första steget i makro-mikro 

segmenteringsmodellen. Företagen makrosegmenterar men bortser från 

mikrosegmentering. Plank (1985) menar att forskare uppenbart försöker förbise 

problematiken kring implementering av strategiska segmenteringsplaner. Moriarty et al. 

(1992) argumenterar för att den praktiska delen av industriell segmentering ligger efter i 

den teoretiska utvecklingen på området. 

 

Goller et al. (2002) menar att den teoretiska framfarten för forskning och utveckling av 

B2B segmentering avtagit. Vidare menar författarna att företag inom B2B upplever 

segmentering som något diffust och det finns ofta inga tydliga riktlinjer för hur företag 

bör gå tillväga eller vilka faktorer som bör tas i beaktning. Enligt Dibb & Simkin (1994) 

är ett vanligt klagomål bland företag att marknadssegmentering inom B2B inte riktigt 

fungerar, speciellt när det kommer till implementering. Thomas (2016) anser att en 

möjlig anledning till klagomålet är att segmentering inte stannar vid företagets direkta 

kunder, utan kunders kunder bör även vara inkluderade i en flerstegs-

segmenteringsstruktur. Michel et al. (2003) menar att processen och komplexiteten i 

segmentering beror på marknaden i fråga och hur många variabler som tas i beaktning. 

Kvaliteten på resultatet är i sin tur beroende av hur arbetet utförs och hur komplexiteten 

behandlas och summeras.  

 

Dibb & Simkin (2001) påtalar att även om segmentering anses attraktivt och att det 

investeras resurser i det så är det bevisat att det finns ett problem med att genomföra 

segmenteringen i praktiken. Boejgaard & Ellegaard (2010) argumenterar för att den 
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existerande segmenteringslitteraturen är överens om att det finns ett problem med 

genomförandet av segmentering, men att diskussionen skiljer sig i varför. Vidare menar 

författarna att problematiken kring genomförandet är förklaringen till varför så många 

industriella företag fallerar med att ta del av fördelarna med segmentering trots att det 

finns så mycket bevis för nyttan. Boejgaard & Ellegaard (2010) menar att forskningen 

är begränsad på området och den forskning som existerar består överhängande av 

konceptuell forskning och endast en liten del utgörs av empiriska studier. Författarna 

påtalar att ytterligare forskning bör göras som berör utförandet av segmentering och 

verkställande element. Boejgaard & Ellegaard (2010) menar att genomförandet av 

segmentering har fått otillräckligt med uppmärksamhet under de senaste 30 åren. Att det 

inte finns mer forskning som berör utförandet menar författarna kan förklaras av en 

bagatellisering av ämnet. Att det finns ett problem med utförandet är ständigt 

återkommande i forskning som berör segmentering i en B2B kontext och 

marknadsförare upplever problemet, men forskare inom marknadsföring har inte 

omfamnat ämnet som forskningsområde.  

 

Millier (2000) menar att det finns ett starkt gap mellan teori och praktik vid 

segmentering av industriella marknader. Litteraturen presenterar relevanta teorier och 

riktlinjer men de industriella företagen tenderar att inte använda sig av dem i praktiken. 

Dibb & Simkin (2001) påtalar att det finns många teorier som berör fördelarna med 

segmentering men otillräckligt rörande implementering. De utmaningar och svårigheter 

som finns med att segmentera menar Kindström et al. (2012) måste övervinnas om 

företag vill lyckas med segmentering. Företag har istället för att fokusera på 

utmaningarna valt att fokusera på kostnaderna det innebär att segmentera. Plank (1985) 

argumenterar för att en bra strategisk segmenteringsplan inte gör någon nytta om den 

inte implementeras av företaget på ett korrekt sätt.  

 

Utifrån diskussioner med PG och med stöd i teorin finner vi det relevant att praktiskt 

försöka hitta tydligare riktlinjer för företag inom B2B rörande segmentering. Det finns 

ett behov av att ta segmenteringsprocessen ett steg längre än vad PG gör i dagsläget när 

de endast utgår från en uppdelning utifrån bransch. PG kan gå miste om viktiga kunder 

med utgångspunkt i det tillvägagångssätt de har idag. De står också inför risken att stå 

stilla i utvecklingen om de inte får en tydligare förståelse för potentialen på marknaden.  
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Som tidigare beskrivit argumenterar forskare kring att teorier om segmentering existerar 

men de implementeras inte i praktiken. Därav bör det finnas ett generellt intresse för 

företag förutom för studiens uppdragsgivare, att mer forskning görs med tydligare 

praktiska implikationer med mer stöd i empiriska fall. Företag verksamma på B2B 

marknaden förstår att segmentering är nödvändigt, men de vet inte riktigt hur de ska gå 

tillväga. Företag utgår ofta från de stora variablerna som i befintlig teori beskrivs som 

makrovariabler. De segmenterar utifrån produkt och bransch men tar inte 

segmenteringsprocessen steget längre.  

 

Med utgångspunkt i förevarande problemdiskussion finner vi stöd i att det finns för få 

empiriska studier på ämnet. Vidare att ytterligare forskning bör göras som berör 

utförandet av segmentering och verkställande element. Att det finns en problematik 

kring utförandet av segmentering är uppmärksammat men det finns inte tillräckligt med 

forskning på ämnet. Den forskningen som är tillgänglig idag behandlar olika 

tillvägagångsätt och fördelar med segmentering på industriella marknader men 

misslyckas med att redovisa förevarande empiriskt. Vidare har vi inte kommit i kontakt 

med någon forskning som direkt berör segmentering och implementering med en 

empirisk utgångspunkt på den svenska marknaden eller med utgångspunkt i något annat 

nordiskt land. 

 

Vi anser att det finns en praktisk problematik och ett teoretiskt gap när det kommer till 

hur B2B företag bör gå tillväga vid en segmentering. Det teoretiska gapet ligger i 

bristen på empiriska studier rörande segmenteringsprocessen men också i att vi inte har 

funnit några studier som berör den svenska eller nordiska marknaden.  

 

1.3 Problemformulering 

Bakgrunden och problemdiskussionen poängterar vikten av att företag verksamma på 

B2B marknader segmenterar och de fördelar som företag kan dra av segmentering. Det 

finns även forskning som framhäver konsekvenserna av att inte segmentera eller 

segmentera ineffektivt. Det identifierade gapet ligger i att det råder brist på aktuell 

forskning som berör hur B2B företag bör gå tillväga vid en segmenteringsprocess, 

dessutom har inga studier genomförts på den svenska eller nordiska marknaden. Det 

finns rekommendationer i tidigare studier att befintlig forskning bör kompletteras med 

fler empiriska studier. Vidare anser vi att det inte finns en välarbetad brygga mellan 
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teori och praktik. Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande 

frågeställning formulerats.   

 

Hur utarbetas och genomförs segmentering av företag verksamma på B2B marknaden?  

  

1.4 Syfte  

Med utgångspunkt i ovanstående problemformulering är syftet med arbetet att 

undersöka hur företag utarbetar och genomför segmentering på B2B marknaden. Vidare 

undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktning för företag vid utförandet av 

segmentering på B2B marknaden. Detta gör vi genom en kvalitativ fallstudie av B2B 

företag verksamma inom industriella branscher i Sverige. Vi ämnar även att presentera 

både teoretiska och praktiska förslag på hur B2B företag bör arbeta med 

segmenteringsstrategier. Slutligen utifrån utarbetat resultat tillhandahålla vår 

uppdragsgivare ProfilGruppen AB förslag på hur de bör gå tillväga vid en segmentering 

av sin marknad.  

 

1.5 Avgränsningar  

 

Den empiriska insamlingen för studien avgränsas till företag verksamma på den svenska 

marknaden. Vår empiri kommer därav styras av hur företag utarbetar och genomför 

segmentering på den svenska B2B marknaden. Vidare avgränsar det empiriska resultatet 

till att beröra B2B företag som levererar produkter och tjänster inom industriella och 

tillverkande branscher.  
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2 METOD 

I kapitel två redogörs och argumenteras ingående för de metodval som legat till grund 

för genomförandet av studien. Metodkapitlet redovisar studiens tillvägagångsätt i 

relation till befintlig metodteori för att styrka de metodval som författarna gjort. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Patel & Davidsson (2011) menar att för att kunna bedriva framgångsrik forskning krävs 

en god överblick över vilka vetenskapliga synsätt som är aktuella. Författarna 

presenterar positivism och hermeneutik som vanliga vetenskapliga förhållningssätt. 

Positivism tar sitt ursprung i naturvetenskaplig tradition och den kunskap som en 

forskare söker med ett positivistiskt förhållningssätt ska vara tillgänglig och verklig. 

Vanligt vid positivism är att forskaren formulerar hypoteser av kausal natur härledda 

från teori och som därefter testas empiriskt (Patel & Davidsson 2011; Bryman & Bell 

2013).  

 

Hermeneutik ses som raka motsatsen till positivism. Detta vetenskapliga 

förhållningssätt innebär tolkningar och en strävan efter att försöka förstå 

grundbetingelser för den mänskliga existensen (Patel & Davidsson 2011; Bryman & 

Bell 2013). Positivism innefattar ofta kvantitativa och statistiska metoder för analys 

medan hermeneutik istället innebär ett kvalitativt tolknings- och förståelsesystem där 

forskaren är öppen och subjektiv (Patel & Davidsson 2011). Tolkningarna sker antingen 

med fokus på en förklaring av mänskligt beteende eller på förståelse av människors 

beteende (Bryman & Bell 2013). En hermeneutisk forskare utgår från sin egen 

förförståelse för att tolka forskningsobjektet och försöker se helheten i 

forskningsproblemet (Patel & Davidsson 2011).   

 

Förevarande studie antar ett hermeneutiskt förhållningssätt då den är av kvalitativ 

karaktär. Vi har utifrån den insamlade empirin tolkat respondenternas svar i syfte att 

förstå de olika delarna i segmentringsprocessen. En förståelse för de olika delarna av 

segmentering i relation till undersökningsområdet har använts för att få en större 

helhetsförståelse av hur segmentering utarbetas och genomförs. Vi har vidare haft en 

utgångspunkt i uppdragsgivarens problembeskrivning vilket på så vis gav oss en 

empirisk förståelse. Därefter skapades en teoretisk förståelse utifrån att vi positionerat 
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vår uppdragsgivares problem i tidigare forskning men samtidigt vår egen förförståelse. 

Den förförståelse vi besatt i inledningsskedet grundar sig i fyra års studier vid 

Linnéuniversitetet med en inriktning på marknadsföring. Vår undersökningsmodell och 

operationalisering har vidare hjälpt oss att strukturera och genomföra studien samt tolka 

och analysera resultatet. Vi har använt både befintlig forskning och vår personliga 

förförståelse när vi har tolkat vår insamlade data i relation till forskningsproblemet hur 

segmentering utarbetas och genomförs av B2B företag.  

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns enligt Patel & Davidsson (2011) tre arbetssätt en forskare kan använda sig av 

för att förklara relationen mellan teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att utifrån befintliga teorier försöka dra slutsatser om 

specifika företeelser. Hypoteser härleds från den befintliga teorin och testas därefter 

empiriskt i det specifika fallet. Vidare menar Patel & Davidsson (2011) att vid ett 

deduktivt arbetssätt har befintlig teori fått bestämma vilken information som ska samlas 

in, hur informationen ska tolkas och till sist hur resultateten ska relateras till den 

befintliga teorin. Författarna presenterar risker med att arbeta deduktivt då den 

befintliga teorin kan komma att rikta och påverka forskningen på så vis att inga nya 

aspekter upptäcks.  

 

Forskare som arbetar induktivt kan studera forskningsobjektet utan att ha förankrat 

undersökningen i tidigare befintlig teori och följer på så vis upptäckandets väg. Istället 

formulerar forskaren en teori utifrån den insamlade empirin. Det finns en risk att 

forskaren inte har någon vidare kunskap om teorins räckvidd då den grundar sig i en 

specifik empirisk situation (Patel & Davidsson 2011). 

 

Det tredje arbetssättet, abduktion är en kombination av deduktion och induktion. 

Arbetssättet innebär att utifrån ett specifikt fall formulera ett hypotetiskt mönster som 

kan förklara fallet och ger ett förslag på en teoretisk djupstruktur. Därefter testas 

hypotesen eller teorin på nya fall (Patel & Davidsson, 2011). Det abduktiva 

tillvägagångssättet har som fördel att det inte låser forskaren i lika stor grad som vid ett 

strikt deduktivt eller strikt induktivt arbetssätt.  
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Förevarande studie tillämpar ett abduktivt tillvägagångssätt med ett hermeneutiskt 

vetenskapligt synsätt då vi gör tolkningar utifrån den data som samlats in genom 

kvalitativa datainsamlingsmetoder. Utgångspunkten till studien tas i uppdragsgivarens 

problem, vilket liknas vid ett induktivt arbetssätt. Därefter gick vi till befintlig teori för 

att finna en lösning, vilket kan liknas vid ett deduktivt tillvägagångssätt.  

PG anser sig ha mindre koll på potentiella kunder, med utgångspunkt i deras 

problematik började vi söka efter teori. Vi fann segmentering som en eventuell lösning 

på deras problematik. Vi bokade ett nytt möte med PG och ställde inledande frågor 

kring på vilket sätt de arbetar med segmentering. Det visar sig att de endast har 

grupperat sina befintliga kunder i segment utifrån bransch, nya kunder hör av sig till 

företaget och de har inte tidigare varit i behov av att scanna av marknaden. Vi fick 

därmed bekräftat att PG bör arbeta mer med segmentering för att få bättre information 

kring sina befintliga och potentiella kunder. Vi gick då vidare till att samla in 

sekundärdata och bygga vår referensram. Utifrån befintlig teori tog vi fram vår 

undersökningsmodell (Figur 3.3) som ligger till grund för intervjuguiden i bilaga 1. Vi 

gick sedan ut och samlade in vår primärdata i form av intervjuer med uppdragsgivare, 

konsultföretag och B2B företag. En diskussion förs där vi jämför den befintliga teorin 

med vårt resultat för att sedan presentera slutsatser och praktiska implikationer. Vi har i 

vårt arbetssätt inte arbetat strikt induktivt eller deduktivt. Vi har varvat insamling av 

teori och empiri vilket Patel & Davidsson (2011) beskriver som abduktion.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

En forskning kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ karaktär (Bryman & Bell 

2013; Olsson & Sörensen 2011). Det huvudsakliga syftet med informationsinsamlingen 

vid kvalitativ forskning är att upptäcka eller få kännedom om flera eller olika mönster. 

Kvalitativ metod är inte aktuell då syftet är att beskriva mängd eller storlek (Olsson & 

Sörensen 2011). Om en undersökning främst registrerar siffror och fokuserar på mängd, 

antal och frekvens av kvantifierbara ting, vidare variabler som kan analyseras 

instrumentalt och bearbetas statistiskt så är den av kvantitativ karaktär (Christensen et 

al. 2016). 

 

När en undersökning är av kvalitativ karaktär utgörs den främst av ord, text, symboler 

och handlingar, forskaren fokuserar på den underliggande meningen och innebörden. 

Det kan förklaras som att helhetsförståelsen och sammanhanget är viktigare än delarna 
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(Christensen et al. 2016). Författarna menar att kvalitativa data främst används för att 

bygga teorier, teoretiska hypoteser eller praktiska arbetshypoteser, alltså bästa möjliga 

förklaringen på hur något bör göras. Då syftet med förevarande studie är att få 

kännedom kring hur B2B företag i praktiken utarbetar och genomför segmentering har 

en kvalitativ metod tillämpats. Vi har inte syftat till att undersöka data av kvantitativ 

karaktär utan vårt fokus har varit att få en ökad kännedom om flera eller olika mönster i 

segmenteringsprocessen vidare försökt bygga en praktisk arbetshypotes till vår 

uppdragsgivare.    

 

2.4 Forskningsdesign 

Bryman & Bell (2013) benämner fem typer av undersökningsdesign: Tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, experimentell design, fallstudiedesign och komparativ design.  

Tvärsnittsdesign är vanligtvis av kvantitativ karaktär och är mest användbar vid ett 

beskrivande syfte med kvantifierbar beskrivning (Christensen et al. 2016). Longitudinell 

design har för avsikt att studera ett problem över tiden och är ofta av kvantitativ 

karaktär (Christensen et al. 2016). Longitudinell design används ofta för att kartlägga 

förändringar (Bryman & Bell 2013). Experimentell design beskrivs som en studie som 

beskriver individer eller grupper av individer som utsätts för någon form av förändring i 

sin miljö. Resultatet jämförs sedan med situationen före förändring för att se om 

förändringen var orsaken till resultatet (Christensen et al. 2016). Komparativ design 

tillämpar en identisk metod för att studera olika fall som sedan jämförs (Bryman & Bell 

2013). 

 

Syftar undersökningen till att komma in under ytan av problemet och skapa en 

förståelse för situationsspecifika processer, problemets innebörd och mening så är en 

undersökning med fallstudiedesign lämpligt (Christensen et al. 2016). Vid en fallstudie 

studeras komplexa sociala processer där undersökaren måste tränga igenom ytan för att 

förstå vad som händer, hur det händer och varför det händer. Vid en fallstudie studeras 

ingående ett fåtal fall antingen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden (Christensen et 

al. 2016). Några av de mest kända studierna inom företagsekonomi grundar sig i 

fallstudiedesign (Bryman & Bell 2013). Vid en fallstudie kan undersökaren inte 

genomföra statistiska generaliseringar då undersökaren vanligtvis söker efter 

informationsrika och förståelsegenererande fall. Däremot kan undersökaren genomföra 

analytiska generaliseringar utifrån flera olika situationsspecifika och omfattande 
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beskrivningar. På så vis kan generella mönster skapa förståelse och förklara komplexa 

samband. En analytisk generalisering är således ingen absolut sanning, men kan ligga 

till grund för vidare undersökning och utgöra underlag för marknadsbeslut (Christensen 

et al. 2016).  

 

Vi har val att använda oss av en fallstudiedesign då vi har studerat vår uppdragsgivare 

och deras problematik. Vidare har vi undersökt sex andra B2B företag för att på så vis 

skapa oss en förståelse för segmenteringsprocessen och dess olika beståndsdelar. Vi har 

genom våra intervjuer försökt skapa oss en uppfattning om vad som händer vid en 

segmentering, hur den utförs och varför B2B företag segmenterar. Vidare har vi tagit 

utgångspunkt i den befintliga teorin och ställt frågor till fallföretagen för att kunna ge 

förslag till företag på hur de kan förbättra sin segmentering. På så vis har ett fåtal fall 

studerats ingående och vi har kunnat generalisera mönster och skapat oss en förståelse 

för att vidare kunna besvara vår forskningsfråga. Våra slutsatser ämnar utgöra underlag 

för vår uppdragsgivare vid segmentering av deras marknad vilket enligt ovanstående 

diskussion är möjligt vid utförande av en fallstudie. Vidare presenterar vi praktiska 

implikationer för B2B företag vid en segmenteringsprocess, vilket kan anses vara 

möjligt då vi studerar företag utöver studiens uppdragsgivare.  

 

2.5 Datainsamling 

Kvalitativ datainsamling kan enligt Yin (2011) ske genom intervjuer, observationer, 

insamling och granskning av data samt känslointryck. Christensen et al. (2016) menar 

att insamling av data inträffar när undersökaren har kommit så långt i 

undersökningsprocessen att marknadsföringsproblemet är avgränsat och metoden är 

vald, då är det dags att fundera över var informationen finns som behövs för att besvara 

frågeställningen. Enligt författarna sker processen i två steg, för det första bör 

undersökaren inledningsvis skaffa sig en övergripande förståelse och helhetsbild av 

problemområdet. Det görs genom att samla in information som finns tillgängligt, dels 

genom att studera information som finns internt hos uppdragsgivaren, dels externt i 

exempelvis tidningar, journaler, konsult-och forskningsrapporter, den här typen av data 

kallas för sekundärdata. I de flesta fall räcker inte sekundärdata för att besvara 

frågeställningen vilket innebär att man själv måste gå ut och genomföra en 

undersökning och samla in information. De data som undersökaren själv samlar in med 

hjälp av en eller flera olika insamlingstekniker kallas primärdata (Christensen et al. 
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2016). I kommande delar kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in vår 

primär- respektive sekundärdata.  

 

2.5.1 Primär - och sekundärdata 

Christensen et al. (2016) beskriver sekundärdata som tidigare insamlad data som 

sammanställts i ett annat sammanhang och med ett annat syfte än för den aktuella 

undersökningen. Författarna benämner vidare två typer av sekundärdata; intern 

sekundärdata och extern sekundärdata. Information som finns inom en organisation så 

som försäljningsresultat, marknadsföringsaktiviteter, försäljningsinformation, 

kostnadsinformation och kundinformation benämns som intern sekundärdata. Extern 

information återfinns i bland annat offentliga och kommersiella databanker och 

benämns extern sekundärdata. Extern sekundärdata kan vidare delas in i publicerade 

källor och kommersiella källor. Vidare beskriver Christensen et al. (2016) att primärdata 

samlas in av undersökaren själv med hjälp av olika typer av fältundersökningar, med 

andra ord genom att använda sig av olika typer av insamlingstekniker som är anpassade 

för att lösa det aktuella problemet. 

 

I den första delen av vår datainsamling genomfördes en insamling av både primär- och 

sekundärdata för att vi på så vis skulle skapa oss en övergripande förståelse och 

helhetsbild av vår uppdragsgivares problem. Vi utförde en inledande ostrukturerad 

intervju där vi satt i samtal med ProfilGruppens marknads- och försäljningschef Per-

Owe Isacson och försäljningschefen för södra Sverige, Richard Nylin vilket genererade 

inledande primärdata. Vidare fick vi ta del av intern sekundärdata i form av 

kundregister, produktionsinformation samt årsredovisning. Samtidigt startade vi vår 

insamling av extern sekundärdata där publicerade källor och kurslitteratur tillsammans 

med ett fåtal kommersiella källor gav oss en inledande förståelse för tidigare forskning. 

Utifrån insamlad data kunde vi identifiera ett teoretiskt gap som ligger till grund för 

undersökningens forskningsfråga.  

 

I den andra delen av datainsamlingen fokuserade vi först och främst på att samla in 

extern sekundärdata. Den insamlade externa sekundärdata ligger till grund för 

referensramen som vidare hjälpte oss att utforma vår undersökningsmodell. 

Undersökningsmodellen operationaliserades till en intervjuguide som utgör grunden för 

insamlingen av vår primärdata. Den insamlade primärdata utgörs av intervjuer med 
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uppdragsgivare, en konsult och andra B2B företag. En mer ingående förklaring av 

insamlingen av primärdata går att finna under kapitel 2.5.3. 

 

2.5.2 Litteraturstudie 

Bryman & Bell (2013) menar att genomgång av relevant teori är av stor vikt vid 

genomförandet av en studie. Merriam (1994) gör en översikt över de viktigaste stegen i 

en referensram. Det första steget är att söka efter litteratur. När insamlingen är utförd 

avgör forskaren vilka källor som är användbara genom att kritiskt granska författaren, 

när artikeln eller boken skrevs, relevans och kvalitet. Det är lika viktigt att veta när det 

är dags att sluta läsa litteratur som att veta var källorna finns. När området känns mättat, 

samma referenser dyker upp och inget mer intressant uppkommer av sökningarna så kan 

forskaren gå vidare i forskningsprocessen (Meriam 1994).  

 

Ejvegård (2002) menar att vid sökning av litteratur är det lämpligt att använda 

bibliotekens databaser. Sökningen sker ofta med hjälp av sökord eller nyckelord. Vidare 

förklarar Ejvegård (2002) att nästan alla forskare anger referenser eller har 

källförteckningar i sina verk. Genom att följa några hänvisningskedjor kan man snabbt 

konstatera vilka verk som förmodligen är mest centrala för det valda ämnet.  

 

Utifrån det praktiska problem som tillhandahölls av studiens uppdragsgivare PG inledde 

vi arbetet med en gedigen litteraturstudie. Vi har försökt täcka ett så stort område som 

möjligt av den befintliga forskningen på området inom ramen för studien. Vi har främst 

behandlat vetenskapliga artiklar samt marknadsföringslitteratur. Våra sökningar har 

gjorts genom Linnéuniversitetets databas, OneSearch, Business Source Premier och 

Emerald Insight. Vi har även vid vissa tillfällen använt oss av Google Schoolar. 

Följande sökord har använts, både var för sig och i kombination: Segmentation; B2B; 

Business-to-Business; Industrial market; Industrial segmentation; Segmentering; 

Segmenteringsprocess; Segmenteringsstrategi; Segmentation Strategy; Segmentation 

process; Marketing; Industrial market segmentation; B2B market segmentation.  

 

I de vetenskapliga artiklar och den marknadsföringslitteratur som vi har studerat har vi 

genom författarnas referenser funnit en hel del relevanta studier på ämnet. Vidare har vi 

genom att söka direkt i tidigare nämnda databaser efter de refererade källorna kommit i 

kontakt även med dessa. De källor som inte varit tillgängliga på biblioteket eller i 
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databaserna har vi beställt hem om möjligt. Vi fann mättnad ganska sent in i studien då 

det har varit många källor att granska. De flesta marknadsföringsböcker och 

vetenskapliga artiklar hänvisar tillbaka till samma författare och vi har på så vis kunnat 

dra slutsatser kring vilka som anses vara de mest framstående forskarna på ämnet. Vi 

har kritiskt studerat de källor som bygger vår litteraturgenomgång, även om en del 

publicerats i ett tidigt skede för forskningsområdet anser vi att de fortfarande är högst 

relevanta då de ständigt återkommer i mer nyligen publicerade källor. Referensramen 

sammanfattar de källor som vi anser mest relevanta för vår forskningsfråga. 

Referensramen ligger till grund för vår undersökningsmodell som vidare har 

operationaliserats till en intervjuguide.   

 

2.5.3 Intervjuer 

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning och det är 

flexibiliteten i intervjun som gör den så attraktiv (Bryman & Bell 2013). Christensen et 

al. (2016) menar att en intervju är en datainsamlingsteknik som fungerar som ett mer 

eller mindre strukturerat samtal med en eller flera respondenter. De benämner fyra olika 

typer av intervjuer: personlig intervju, fokusgrupp, telefonintervju och påstana intervju. 

Vid en personlig intervju intervjuas en enskild person, vid en fokusgrupp intervjuas 

flera personer vid ett och samma tillfälle, vid en telefonintervju utförs intervjun via 

telefon och slutligen påstana intervjun är en intervju som utförs på en plats där det är 

mycket folk i rörelse (Christensen et al. 2016).  

 

Intervjuer kan se olika ut och man skiljer ofta på strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Yin 2011; Christensen et al. 2016; Bryman & Bell 2013; 

Saunders et al. 2016). En strukturerad intervju innebär att intervjuare ställer frågor till 

respondenterna utifrån ett i förväg fastställt schema (Yin 2011; Bryman & Bell 2013; 

Saunders et al. 2016). Christensen et al. (2016) menar att den strukturerade intervjun är 

formaliserad och respondenterna svarar på standardiserade frågor. Vid ostrukturerad 

intervju använder sig forskaren inte av ett förutbestämt frågeformulär (Christensen et al. 

2016; Bryman & Bell 2013; Saunders et al. 2016). En ostrukturerade intervju är 

informell och respondenterna ges möjlighet att fritt tala om det givna 

undersökningsområdet utifrån sina egna erfarenheter och tankar (Saunders et al. 2016).  

I en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis specifika teman 

som ska beröras, ofta benämnd som intervjuguide (Bryman & Bell 2013; Christensen et 
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al. 2016). Personen som blir intervjuad har vid en semistrukturerad intervju stor frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2013). Frågorna behöver inte komma 

i en specifik ordning utan kan variera mellan olika intervjuer. Intervjuformen kan kräva 

följdfrågor för att djupare studera forskningsfrågan (Saunders et al. 2016). Frågor som 

inte ingår i guiden kan ställas om intervjuaren anknyter till något intervjupersonen har 

sagt (Bryman & Bell 2013). Saunders et al. (2016) menar att semistrukturerade 

intervjuer är en lämplig insamlingsmetod då forskaren vill förstå anledningar till varför 

respondenter fattar vissa beslut inom det givna forskningsområdet. Vidare är 

semistrukturerade intervjuer lämpliga enligt författarna då det är ett stort antal frågor 

som behöver besvaras eller när frågorna är komplexa.  

 

Bryman & Bell (2013) menar att vid utformningen av en intervjuguide kan en 

strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska täckas vid en semi-strukturerad 

intervju arbetas fram. Det som är avgörande är att frågorna gör det möjligt för forskaren 

att få information om hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att 

intervjuerna rymmer flexibilitet. Formuleringen av frågeställningar för undersökningen 

ska inte vara så specifika att detta hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 

insamlingen av data under fältarbetet.  

 

Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativa intervjuer vanligtvis spelas in och 

transkriberas. Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både de intervjupersonerna 

säger och hur de säger det. Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det 

som sägs och följa upp intressanta synpunkter är det bäst om denne inte blir distraherad 

av behovet att föra anteckningar. Det finns en risk att användningen av 

inspelningsutrustning kan påverka intervjupersonerna negativt då de blir oroliga eller 

medvetna av tanken på att deras ord sparas. Bryman & Bell (2013) menar att det finns 

en stor variation när det gäller hur lång tid varje intervju tar. Kortare intervjuer behöver 

inte nödvändigtvis vara sämre.  

 

Vid kvalitativa intervjuer sker intervjun vanligtvis ansikte mot ansikte och undersökaren 

och respondenten är fysiskt närvarande i samma rum. Brinkmann & Kvale (2015) 

menar att andra intervjuformer har ökat på senare tid och kan genomföras med hjälp av 

teknologiska hjälpmedel som telefon eller internet. Fördelarna med telefonintervjuer i 

kvalitativa studier är att det möjliggör för undersökaren att komma i kontakt med 
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människor som befinner sig på ett geografiskt avstånd vilket även ger en 

kostnadseffektiv lösning. Det finns däremot ett antal nackdelar med telefonintervjuer, 

Bryman & Bell (2013) menar att det är svårt att uppfatta respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, vilka kan ha en påverkan på analysarbetet. Författarna benämner även 

respondentens större möjlighet till att avsluta intervjun vid en telefonintervju som 

ytterligare en nackdel. Bell & Waters (2016) påtalar att möten ansikte mot ansikte kan 

vara av avgörande betydelse och med hjälp av Skype och Google Hangout är det 

numera möjligt trots geografiska avstånd. De är kostnadsfria och erbjuder videosamtal.   

 

Den primärdata som samlats in för studien har gjorts genom semistrukturerade 

intervjuer. I samtliga intervjuer har båda undersökarna varit närvarande och 

respondenterna har ställt upp enskilt i 9 av 10 fall. Vi valde att intervjua en person i 

taget för att undvika att respondenterna blir påverkade av varandras svar. Vid den 

intervju som genomfördes med två personer var det en önskan från företaget att båda 

skulle närvara. Vi har försökt ta hänsyn till förevarande när vi har analyserat 

respondenternas svar. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer då vi ville lämna 

utrymme för respondenterna att tala fritt om sin uppfattning. Vidare har vår 

intervjuguide givit oss utrymme att ställa följdfrågor i den mån vi ansåg att det var 

nödvändigt. Vi har vid intervjutillfällena utsett en till moderator som ställt frågor, men 

med utrymme för medhöraren att göra tillägg.  

 

Totalt har 10 intervjuer genomförts med 11 respondenter, samtliga har spelats in och 

transkriberats. Intervjuerna har pågått under ungefär en timmes tid vid varje enskilt 

tillfälle, med undantag för ett tillfälle. Jari Johansson, VD och Business Unit Manager 

för Saint Gobain Emmaboda Glas AB kunde endast ställa upp på en kortare 

telefonintervju. Då vi ansåg att företaget och respondenten var så pass intressant valde 

vi att ändå genomföra intervjun. Intervjun varade i 25 minuter och svaren vi fick var av 

vikt och kunde användas i resultatet. Vi har tagit hänsyn till de nackdelar som benämns 

vid en telefonintervju att vi inte fått möjlighet att uppfatta kroppsspråk och 

ansiktsuttryck i vår analys. Vi kan vidare konstatera att den kritik som benämns av 

Bryman & Bell (2013) att respondenten kan avsluta är befogad. Det var betydligt 

svårare att genomföra en intervju via telefon, det upplevdes som mer stressat och 

opersonligt. Men som vi nämnde tidigare anser vi att de resultat som redovisas är av 

hög kvalitet.  
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Resterande nio intervjuer har varit såväl fysiskt närvarande intervjuer samt 

videosamtalsintervjuer med hjälp av Skype. I de fall då respondenterna funnits inom ett 

geografiskt område som gjort det möjligt för oss såväl utifrån ett kostnadsperspektiv 

som tidsperspektiv att själva ta oss till respondenterna, har intervjuerna genomförts på 

respondenternas arbetsplats. Så var fallet med: Per- Owe Isacsson, Richard Nylin och 

Mikael Lager, respondenter från ProfilGruppen; de två respondenterna på T-Emballage; 

Norden Machinery; Yaskawa. I de fall då det funnits svårigheter att ta sig till 

respondenternas arbetsplatser på grund av geografiska avstånd har intervjuer med hjälp 

av Skype genomförts. Så var fallet med: Patrick Massana, respondent från 

ProfilGruppen belägen i Stockholm; CCustomer belägna i Stockholm; Neste Jacobs 

belägna i Göteborg. Vi har fått godkännande av samtliga respondenter att kontakta dem 

vid eventuella följdfrågor. Vid bearbetning av resultatet ansåg vi inte förevarande 

nödvändigt då de svar vi fick vid de första intervjutillfället var mer än tillräckligt.  

 

2.6 Population och urval 

Christensen et al. (2016) menar att det finns två huvudsakliga grenar från vilket ett urval 

kan göras, nämligen sannolikhets- och icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

innebär att varje enhet slumpmässigt väljs och har lika stor sannolikhet att komma med i 

urvalet och är en vanlig urvalsform vid kvantitativa studier. Vidare menar författarna att 

alla andra typer av urval som inte uppfyller ovanstående krav är istället icke-

sannolikhetsurval. För icke- sannolikhetsurval gäller även att resultatet inte kan med 

känd sannolikhet generaliseras till målpopulationen enligt Christensen et al. (2016). 

Författarna benämner strategiskt urval som en del av icke-sannolikhetsurval och menar 

att ett sådant urval grundar sig i att undersökaren själv bedömer vilka personer som ska 

ingå i urvalet. Syftet med ett strategiskt urval är att få en djupare förståelse för 

exempelvis ett fenomen och är vanligt vid kvalitativa studier.  

 

För denna studien har ett icke-sannolikhetsurval i form av strategiskt urval gjorts, med 

anledning av studiens problemformulering, där respondenterna består av individer som 

besitter erfarenhet och information om hur segmentering utarbetas i praktiken. 

Respondenterna i urvalet består av en respondent som är VD och grundare till företaget 

CCustomer som bland annat arbetar med att hjälpa B2B företag med att segmentera sina 

marknader. Vi ansåg att han var av intresse då han arbetar med att hjälpa företag med 



  
 

27 

vår frågeställning. Vidare består det strategiska urvalet av sex personer som innehar 

olika positioner inom marknad och försäljning på fem andra olika B2B företag.  

 

Vi kontaktade de olika företagen och presenterade utförligt vår frågeställning och vårt 

syfte, respondenterna valdes vidare ut av företaget på grund av lämplighet att besvara 

våra frågor. Slutligen består urvalet för denna studie av tre respondenter anställda inom 

uppdragsgivarens försäljningsavdelning samt även en respondent i form av 

marknadsansvarig. På så vis för att djupare kunna förstå deras behov av att utarbeta och 

genomföra segmentering.  

 

2.7 Operationalisering 

Utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i studien har centrala begrepp 

inom segmentering på B2B marknader framkommit. Dessa begrepp utgör således 

grunden för de intervjufrågor och teman som används vid insamlingen av primärdata. 

Bryman & Bell (2013) förklarar processen med att arbeta fram indikatorer som mäter ett 

visst begrepp som operationalisering. Som tidigare nämnt finns mycket forskning kring 

segmentering på B2B marknader vilket innebär att variabler som förklarar begreppen 

har förenklat operationaliseringsarbetet. Detta stärker i sin tur att de begrepp som 

undersöks förklaras av de variabler som formulerats i intervjuguidens teman och frågor.  

I tabell 2.1 sammanfattas de begrepp och variabler som utgör grunder för den 

semistrukturerade intervjuguiden (Bilaga 1). Vi har valt att skilja på de intervjufrågor 

som ställs till B2B företag (Intervjuguide 1, Bilaga 1) och konsultföretaget 

(Intervjuguide 2, Bilaga 2).  
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Begrepp Variabler Frågor  

B2B Företag Verksamhet, Syfte, 

Resurser 

10, 11, 12, 13, 39, 40, 

41, 42 

Definierad B2B Marknad Geografisk marknad, 

Produktmarknad, 

Generisk marknad, 

Relevant marknad, 

Outnyttjad och 

Penetrerad marknad 

14, 15, 16, 17, 43, 44, 

45 

Segmenteringsprocess Tvåstegs, eller 

Flerstegsmetod, Från 

makro till mikro 

variabler 

18, 19, 20, 21, 46, 47, 

48 

Demografi Plats, Bransch, Storlek 22, 27, 49, 54 

Driftvariabler Produktionsteknologi, 

Användare eller icke-

användare, Kundens 

tekniska-, finansiella- 

eller driftexpertis  

23, 27, 50, 54 

Tillvägagångssätt vid inköp Inköpsorganisation & 

process, Maktstruktur, 

Relationer kund-säljare, 

Generella inköpspolicys 

och kriterier 

24, 27, 51, 54 

Situationsfaktorer Applikation, Typ & 

storlek av inköp, 

Miljöförhållanden, 

Köpsituationens risk 

25, 27, 52, 54 

Personliga karaktärsdrag  Likheter mellan köpare 

och säljare, Motivation, 

Uppfattning, 

Riskhantering 

26, 27, 53, 54 

Tabell 2.1 Författarnas egna operationaliseringstabell  
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2.8 Analysmetod 

Enligt Christensen et al. (2016) kännetecknas den kvalitativa innehållsanalysen av att 

den fokuserar på helheten och den undersökta kontexten. Det är ordens mening och 

innebörd i relation till kontexten som är av intresse. Författarna menar att detta beror på 

att ord och handlingar har olika innebörder för olika personer i olika sammanhang.  Den 

kvalitativa analysen är begränsad till undersökarens subjektiva förmåga att förstå och 

tolka det kvalitativa datamaterialet och det prövar undersökarens förmåga att inte se det 

mönster hen förväntar sig utan det mönster som datamaterialet faktiskt uppvisar 

(Christensen et al. 2016). Analysen av den insamlade informationen är en process som 

har till syfte att skapa mening. Under analysen förenar, reducerar och tolkar 

undersökaren informationen som samlats in.  

 

Nivån av tolkningen kan även bero på studiens syfte och den tänkta slutprodukten 

(Merriam 1994). Den inledande analysen tog sin början redan vid det första mötet med 

uppdragsgivaren för studien, där vi tolkade deras problem. Vidare genomförde vi en 

inledande litteraturstudie som gav oss den teoretiska problembilden. 

Problemformuleringen är baserad på våra tolkningar och analyser kring 

uppdragsgivarens praktiska problem i relation till den teoretiska problematiken.  

 

Vi kunde i nästa steg fördjupa oss ytterligare i den befintliga teorin på området varefter 

vi analyserade fram studiens undersökningsmodell som vidare operationaliserade. De 

variabler som har fungerat som indikatorer har en utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen för studien, men är även tolkade av oss som författare till att fungera i 

sammanhanget för det vi ämnade att studera. Vidare genom tolkning av variabler och 

begrepp tog vi fram de två intervjuguiderna (Bilaga A och Bilaga B) som är 

semistrukturerade i sin karaktär. Det gav oss utrymme att analysera, tolka och ställa 

följdfrågor under intervjuernas gång.  För att underlätta analysarbetet har vi vid samtliga 

intervjuer spelat in och vidare transkriberat den insamlade data. Med utgångspunkt i den 

transkriberade data utförde vi en innehållsanalys. Vi har tolkat respondenternas svar, 

diskuterat dem i relation till den befintliga teorin och analyserat dess betydelse. 

Analysen har varit ständigt närvarande i vår process. Då vi inledde med en 

litteraturstudie innan vi samlade in vårt resultat hade vi en del förväntningar kring vad 

vår insamlade data skulle uppvisa för mönster. Vi har försökt ta hänsyn till förvarande 

och det finns delar i resultatet som vi kanske inte förväntade oss från början men som 
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redovisats och givit oss en intressant diskussion i relation till de befintliga teorierna och 

våra egna förutfattade meningar.  

 

2.9 Reliabilitet & Validitet 

Bryman & Bell (2013) menar att forskare använder sig av begreppen reliabilitet och 

validitet för bedömning och värdering av sina studier och undersökningar. Däremot 

skiljer sig innebörden av begreppen och dess vikt beroende på om studien är av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Patel & Davidsson (2011) menar att begreppet 

reliabilitet får en annan innebörd i kvalitativa studier i jämförelse med kvantitativa 

studier. Begreppet reliabilitet i kvantitativa studier spelar en central roll och bedöms 

förklarar hur väl de frågor som ställs till respondenterna mäter de begrepp som studeras. 

Reliabilitet i kvalitativa studier menar författarna istället bör ses mot bakgrund av den 

situationen som råder vid undersökningstillfället. Lyckas frågan fånga den unika 

situationen på så vis att det framkommer i svaren bör detta betraktas som viktigare än 

att samma svar alltid erhålls. Patel & Davidsson (2011) menar vidare att begreppen 

reliabilitet och validitet är nära sammanflätade.   

 

Validitet menar Patel & Davidsson (2011) inte endast är relaterad till själva 

datainsamlingen, utan en strävan efter god validitet bör återfinnas genom 

forskningsprocessens alla delar. Författarna menar att detta kan yttra sig i hur väl 

forskaren lyckas tillämpa och använda sin förförståelse i hela processen. Validitet 

kopplat till datainsamlingen menar Patel & Davidsson (2011) förklaras av hur väl 

forskaren lyckas förskaffa sig underlag för att göra en trovärdig tolkning av 

undersökningsobjektens livsvärld. Författarna menar vidare att varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och det går således inte fastställa några regler eller procedurer 

för att säkerställa validitet. Utifrån Patel & Davidssons (2011) diskussion om begreppen 

kan sägas att då vår studie är av kvalitativ karaktär och genomförs utifrån en 

fallstudiedesign är validiteten för studien av större intresse än reliabiliteten. Eftersom att 

de respondenter som valts ut för insamling av empiriskt resultat arbetar i en B2B miljö 

och är välinformerade om marknaderna de är aktiva inom kan vi därmed anse att 

underlaget uppfyller ett av de ovannämnda kriterierna för validitet. Då vi genomfört 

semistrukturerade intervjuer där frågorna inte alltid ställts utifrån en specifik ordning, 

men då vi anser utifrån att vi efter att ha transkriberat det empiriska resultatet har 

frågorna som ställts fångat den unika situationen som studien avser att undersöka. 
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Vidare har alla intervjuer spelats in och sparats vilket innebär att det har varit möjligt 

för oss att lyssna återupprepade gånger på intervjuerna i efterhand vid tolkning. 

 

Samtliga intervjuer är transkriberade, vi har tagit hänsyn till det faktum att talspråk och 

skriftspråk inte är samma sak. Om respondenterna har pausat innan de har svarat eller 

stoppat mitt i en mening är det markerat med punkter. Vi har transkriberat exakt det 

som har sagts även när respondenterna tillför tvekande fraser som "eh", "hm", "nja" som 

exempel. Förevarande har vi valt att göra för att inte svaren ska se bättre ut än vad de 

egentligen är vilket kan påverka analysen enligt Patel & Davidsson (2011). Vi har även 

blandat vårt resultat med citat från intervjupersonerna och egen skriven text för att ge 

läsaren en möjlighet att själv bedöma tolkningarnas trovärdighet. Då vår 

undersökningsmodell är väl positionerad i befintlig teori på området som vidare 

operationaliserats till en intervjuguide besvarar vi vår frågeställning med en tydlig 

förankring i tidigare forskning. Frågorna som ställts till respondenterna tar sin 

utgångspunkt i de teoretiska variablerna som redovisas i referensramen. Vi anser att vi i 

hela forskningsprocessen arbetat inom ramarna för det vi gick ut för att undersöka.  

 

2.9.1 Tillförlitlighet & äkthet 

Bryman & Bell (2013) presenterar alternativa begrepp till reliabilitet och validitet, 

nämligen trovärdighet och äkthet. Vidare benämner de fyra delkriterier till trovärdighet: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För 

begreppet äkthet benämner författarna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet som delkriterier. Utgår vi från 

Bryman & Bells (2013) synsätt och sätter begreppet tillförlitlighet i relation till studien 

kan sägas att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Rapportens resultat 

har inte lästs av respondenterna, vilket kan ifrågasätta tillförlitligheten till viss del, då de 

inte kan bekräfta att vi uppfattat deras verklighet på ett korrekt sätt. Däremot har 

flertalet följdfrågor ställts under intervjuns gång för att bekräfta att vi uppfattat deras 

svar så korrekt som möjligt. Utifrån delbegreppet överförbarhet kan sägas att då de 

studiens resultat baseras på djupintervjuer där vi har strävat efter att återge så mycket 

som möjligt av den data som samlats in kan argumenteras för att det finns en 

överförbarhet. Läsaren får således en möjlighet att själva bedöma och analysera 

resultatet. Pålitlighet som är en motsvarighet till reliabilitet enligt Bryman & Bell 

(2013) innebär att som forskare säkerställa att det skapas en fullständig redogörelse som 

är tillgänglig rörande de olika faserna i forskningsprocessen. I studiens metodkapitel har 
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vi strävat efter att göra en så detaljerad redogörelse som möjligt för att stärka 

pålitligheten. Slutligen benämner Bryman & Bell (2013) konfirmering och bekräftelse. 

Vi som författare till förevarande uppsats har försökt undvara att våra personliga 

värderingar och teoretiska inriktningar har påverkat slutsatserna i undersökning. Vid 

bedömning av studiens äkthet har vi strävat efter att ge en så rättvis bild som möjligt av 

de fallföretag som studerats. När det kommer till de fyra olika autenticitet begrepp som 

författarna benämner under begreppet äkthet är de svåra att styrka då framtiden får 

utvisa huruvida vår studie har bidragit till att respondenterna reviderat sin uppfattning 

om segmentering. 

 

 

2.10 Forskningsetik 

Etik är en viktig del att ta i beaktning vid genomförandet av undersökningar och studier 

menar Christensen et al. (2016), framförallt relationen mellan respondenten och 

undersökaren. Författarna menar att det är viktigt att få respondenternas uttalade 

tillåtelse till att ställa upp i undersökningen. Vidare menar Christensen et al. (2016) att 

bevarandet av respondenters anonymitet är av vikt vid undersökningar. Författarna 

menar däremot att i de fall då det är få individer eller organisationer i målgruppen kan 

detta vara svårt. Enligt Christensen et al. (2016) kan respondenters identitet endast 

lämnas om personen givit sin tillåtelse och blivit informerad om undersökningens syfte.  

För denna studie har samtliga respondenter kontaktats antingen genom 

mailkonversation eller telefonsamtal för att på så vis fråga om deras tillgänglighet och 

intresse av att ställa upp i en intervju. Samtliga respondenter har således godkänt sin 

medverkan. Respondenterna i förevarande studie har i samtliga fall blivit informerade 

om undersökningens syfte. Samtliga respondenter har innan intervjun startat även blivit 

tillfrågade om såväl deras som företagets namn får användas i arbetet. Vi har slutligen 

frågat respondenterna om möjlighet att få spela in intervjun in i syfte att underlätta 

transkribering, vilket samtliga har godkänt. Vi har av forskningsetiska själv valt att inte 

benämna några av våra respondenters kunder och behandlat den insamlade data med ett 

kritiskt öga för att inte avslöja någon känslig information. Då samtliga respondenter 

varit väldigt samarbetsvilliga och tillmötesgående ser vi ett ansvar i att behandla den 

information de delgivit oss på ett korrekt vis.    
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2.11 Metodkritik 

Inledningsvis skulle vi ha avslutat vår granskning av befintlig forskning i ett tidigare 

skede då det tog mycket tid och energi. Vi anser samtidigt att den gedigna 

genomgången gav oss en stadig grund att stå på under resterande tid av 

undersökningsprocessen. Vidare kan kritiseras att tidigare forskning till viss del styrt 

vår datainsamling och analys, vi kan till följd av detta gått miste om intressanta resultat. 

Ett rent induktivt tillvägagångssätt hade kunnat ge spännande resultat, utan påverkan av 

vad tidigare forskning har kommit fram till vilket i sin tur hade kunnat bidra till 

relevanta teoretiska implikationer. Samtidigt anser vi att det finns en risk för att vi inte 

hade kommit fram till det djup vi har idag, eftersom att vi har kunnat koppla 

respondenternas svar till den befintliga teorin. Vidare hade vi ingen tidigare kunskap 

kring segmentering av B2B marknaden vilket hade försvårat datainsamling.  

 

Vi är medvetna om att vårt val av intervjuform via telefon kan ha påverkat djupet i det 

specifika resultatet. Vidare var den inte lika lång som övriga intervjuer vilket också bör 

kritiseras. Slutligen kan vi konstatera i efterhand att det finns fördelar med att utföra 

intervjuer med mer än en person som vi gjorde i fallet med vår uppdragsgivare. Det gav 

väldigt intressanta resultat i den mening att de bekräftade varandras synpunkter utan 

påverkan och det gav dessutom en väldigt varierande bild. En respondent talade mer om 

ett område, medan en annan gav oss insikter i ett annat område. Som vi nämner under 

intervjukapitlet 2.5.3 blev vi erbjudna att ställa följdfrågor vid behov. Vi kände dock att 

den data som samlats in var tillräcklig även om alla företagen inte bidrog med lika 

mycket i alla delar vilket kan kritiseras.     
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitel tre redovisar studiens teoretiska referensram som utgörs av befintlig forskning 

om segmentering med ett övervägande fokus på segmentering av B2B marknader. 

Kapitlet inleds med en mindre sammanfattning av ämnet B2B marknadsföring för att 

sedan endast beröra teorier om segmentering. De två mest framstående modellerna 

inom området utgör en stor del av kapitlet. Slutligen presenteras studiens 

undersökningsmodell.  

 

3.1 B2B-marknadsföring  

Ellis (2011) beskriver B2B marknadsföring som all typ av marknadsaktivitet hos 

organisationer som har någon form av utbytesrelation med andra organisationer eller 

företag. Vidare menar författaren att ursprungligen började forskare diskutera och 

studera marknadsföring i en industriell kontext i motsats till konsumentkontext under 

perioderna 1960-1970 och refererade ofta till industriella marknader. Begreppet har 

sedan utvecklats med åren och enligt Ellis (2011) finns det tre korrekta definitioner på 

samma företeelse: industriell marknadsföring, B2B-marknasföring och 

organisationsmarknadsföring.  

 

Michel et al. (2003) påtalar att det antagligen är mer generellt accepterat att företag som 

producerar konsumentprodukter ämnade för privatkonsumtion måste vara 

marknadsföringsorienterade. Vidare menar författarna att det eventuellt är mer ifrågasatt 

huruvida företag som handlar med andra företag i en B2B kontext måste vara det. Det 

finns en osäkerhet i en B2B miljö och stora företag med tusentals anställda har inte ens 

en marknadschef. Konsumentmarknadsföringen har en lång historia, det finns tydliga 

procedurer när det kommer till exempelvis reklam och brand management. 

Konsumentföretag har oftast en utsedd marknadschef och personalen vet sina 

ansvarsområde. B2B företag uppvisar ofta tvivel och tveksamhet kring diciplinen men 

kan trots det vara framgångsrika på att hantera sin verksamhet och göra kunderna nöjda. 

Författarna påtalar dock att det finns stora B2B företag som har en formaliserad metod 

för sin marknadsföring som är väl integrerad i den övergripande affärsverksamheten 

(Michel et al. 2003). 
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Baines et al. (2013) menar precis som ovanstående författare att en stor del av 

marknadsföringens teorier är koncentrerad till konsumnetmarknadsföring och B2B 

marknadsföringen får inte lika mycket uppmärksamhet eller plats i teorin. 

Marknadsförare på B2B marknaden måste hantera mer sofistikerade kunder som köper i 

stora volymer, som en del av en beslutsfattande enhet med erfarenheter av att inhandla 

professionellt och som även blir belönade om de innhandlar rätt produkt eller service till 

rätt pris. En stor del av B2B marknadsföringen består av aktiviteter som behandlar 

behovet av att utveckla starka potentiella kunder för företagets produkt eller service och 

att säkerställa en effektiv ledning av försörjningskedjan (Baines et al. 2013). 

 

3.2 Segmentering 

Mitchell & Wilson (1998) menar att antalet definitioner av begreppet segmentering 

nästan är lika många som antalet författare som har gjort dem. Plank (1985) hävdar att 

begreppet myntades av Smith (1956) som definierar marknadssegmentering som en 

rationell och mer exakt justering av produkt- och marknadsföringsinsats mot konsument 

eller användarkrav.  

 

Plank (1985) hävdar att det vid definieringen av segmentering finns två olika synsätt där 

den tidiga forskningen är strategiskt inriktad. I och med utvecklingen av 

marknadsföringen in till en era med mer sofistikerade kvantitativa tekniker så blev 

segmenteringen mer av en undersökningsteknik.  

 

Kotler et al. (2011) definierar marknadssegmentering som en indelning av marknaden i 

distinkta grupper av köpare som har olika behov, karaktärsdrag eller beteende och som 

eventuellt kan kräva särskilda produkter eller marknadsföringsprogram. Plank (1985) 

menar att Kotlers (1978) definition är en av de mer använda och accepterade synsätten 

på segmentering. Vidare att marknadssegmentering i det här fallet är definierat som ett 

analytiskt verktyg som används för att undersöka marknaden för att företagen i ett 

senare skede ska använda målmarknadsföring för att utvärdera, välja och koncentrera 

sin marknadsföring på de segment som är mest lämpliga. Plank (1985) hävdar att 

Kotlers inriktning (1978) följer en serie av tre steg: (1) marknadssegmentering; (2) 

målmarknadsföring; och (3) positionering.  
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Schiffman & Kanuk (1978) definierar segmentering som en process där det sker en 

uppdelning av den potentiella marknaden in i distinkta undergrupper av konsumenter, 

därefter väljs en eller flera segment som en målgrupp som ska mötas med en tydlig 

marknadsmix. Plank (1985) menar att ovanstående definition är mer än ett analytiskt 

verktyg då marknadssegmentering inte bara definierar segmenten utan även innebär en 

resursfördelning mellan segmenten. Vidare hävdar Plank (1985) att Kotler (1978) 

snarare delar upp definieringen av segmenten och allokeringen av resurser i två separata 

och särskilda processer.  

 

Mitchell & Wilson (1998) ifrågasätter Schiffman & Kanuks (1978) antagande som 

sammanfogar segmentering och målmarknadsföring. Bonoma & Shapiro (1983), Wind 

& Cardozo (1974) samt Weinstein (1994) definierar industriell segmentering som en 

process som delar in en marknad i grupper av befintliga kunder, potentiella kunder, eller 

köpsituationer där resultatet av medlemmarna i en grupp är mer lik andra medlemmar i 

samma grupp än medlemmar i andra segment.   

 

Mitchell & Wilson (1998) beaktar den kritik som finns mot tidigare definitioner och 

menar att de ser olika ut på grund av olika segmenteringsmål. De väljer att definiera 

B2B-segmentering som en löpande och iterativ process som studerar och grupperar 

potentiella och faktiska köpare med liknande produktbehov in i undergrupper. Dessa 

undergrupper kan nås genom en lämplig marknadsmix som främjar målen för båda 

parterna. Processen har såväl strategiska som taktiska implikationer och bör därför 

periodvis ses över för att införliva lärdomar från tidigare erfarenheter och för att behålla 

ett optimalt förhållande mellan nytta och kostnad.  

 

Wind & Cardozo (1974) definierar begreppet marknadssegment som en grupp av såväl 

potentiella som nuvarande kunder som delar någon form av karaktärsdrag med 

varandra. Karaktärsdrag som även anses vara relevanta i förhållande till deras respons 

till en leverantörs marknadsföring. Enligt författarna innebär konsten att segmentera en 

lämplig gruppering av individuella kunder till hanterbara marknadssegment för vilka 

olika marknadsstrategier är möjliga och troligen lönsamma. Söllner & Rese (2001) 

menar att ett segment kan ses som en grupp av kunder som upplever ett liknande 

problem och som reagerar på marknadsstimulering på samma sätt. 
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3.2.1 Segmentering av B2B marknaden 

Bonoma & Shapiro (1983) menar att det är kritiskt för marknadsförare på industriella 

marknader att förstå marknadsstruktur och dynamik eftersom att den industriella 

marknaden är komplex. Noggrann och skarpsinnig marknadssegmentering kan leda till 

att marknadschefen sparar både tid och pengar genom att hjälpa till att förebygga 

ineffektiva marknadsföringsprogram och dåliga resultat. Vidare påtalar författarna att 

segmentering inte är det enda svaret för att företag ska prestera bra på marknaden, men 

det är en nödvändig och oftast kritisk komponent. Författarna argumenterar för att 

marknadsförare måste ha en djup förståelse kring kunderna de närmar sig, på vilket sätt 

de gör sina inköp och varför de väljer de produkter som de gör. Anledningen hävdar 

författarna är att alla kunder och inköpssituationer är olika och det måste finnas en 

förståelse för att marknaden inte är homogen. Därav är det inte heller möjligt att bemöta 

marknaden utifrån en genomsnittlig kund eller en genomsnittlig köpsituation. Det kan 

uppstå problematik kring att undersöka och analysera varje enskild kund eller varje 

enskild köpsituation var för sig. Bonoma & Shapiro (1983) menar att lösningen är att 

segmentera marknaden vilket resulterar i homogena undergrupper. När den här typen av 

segment är framtagna kan marknadsföraren studera var och en av dem noggrant och 

kringgå behovet av att studera varje individuell kund eller situation. Företag, personer 

och situationer grupperas tills det är möjligt att förstå skillnaderna och likheterna mellan 

dem. 

 

Bonoma & Shapiro (1983) påtalar att en anledning till en marknadsanalysprocess är att 

hjälpa marknadsföraren att välja några delar av marknaden som de vill rikta sin 

uppmärksamhet mot och på samma vis kunna sortera ut de delar som inte är av intresse. 

Utförs segmenteringen på ett korrekt vis kan marknadsförare göra intelligenta val 

angående hur väl företaget och deras produkter passar med behoven hos varje segment. 

De företag som passar företagets förmåga väljs ut att bemötas och de segment som inte 

passar lämnas till andra företag att tjäna. Författarna menar vidare att segmentering kan 

ligga till grund för utvecklingen av strategier, planering och program som lönsamt 

möter kundernas behov. Om behov, köpprocess och andra karaktärsdrag skiljer sig 

mellan marknadssegmenten krävs det olika strategier för att bemöta varje grupp. Ju mer 

behoven varierar och köpprocessen är komplex desto viktigare är det att segmentera 

marknaden.   
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Segmentering kan enligt Dibb & Simkin (1996) bidra till att företag maximerar sina 

resurser och finner styrkor över sina konkurrenter. Hollensen (2010) menar att B2B 

företag segmenterar sina marknader för att resursfördela mer effektivt och för att 

maximera avkastningen på sina investeringar. En segmenteringsstrategi innebär ökade 

kostnader när företagen samlar in och behandlar data och vidare när de utvecklar och 

implementerar separata marknadsförings- och tillverkningsplaner för att tjäna varje 

segment effektivt. Segmenteringsstrategin måste därav resultera i ökade 

försäljningsvolymer och vinster för att rättfärdiga dess kostnader. Innan företagen 

implementerar en segmenteringsstrategi bör marknadsförare därför göra en uppskattning 

av kostnaderna i relation till fördelarna. Weinstein (1994) menar att målet med 

segmenteringsundersökningen är att analysera marknader och finna nischade 

möjligheter för att på så vis ha möjligheten att uppnå en överlägsen position gentemot 

konkurrenter.  

 

Weinstein (2006) anser att definiering av marknaden spelar en kritisk roll inom 

marknadsföring. För att kunna vinna kunder menar författaren att företag måste ha en 

klar förståelse för den definierade marknaden företaget är verksamma inom. Vidare 

menar Weinstein (2006) att utan en tydlig definiering av marknaden kan segmentering 

inte implementeras. Författaren presenterar en definieringsmodell "The Strategic Market 

Definition Framework" företag kan använda sig av för att på så vis definiera sin 

marknad. Modellen är uppdelad i tre nivåer, den första nivån går ut på att nå fram till 

den relevanta marknaden för företaget. Utgångspunkten är att identifiera den 

geografiska marknaden, det vill säga området för vilket företaget är aktivt och kan nås 

genom lokal, regional, nationell, internationell eller global omfattning. Identifiering av 

produktmarknaden menar Weinstein (2006) nås genom att företaget listar de varor och 

tjänster och eventuella idéer de kan sälja. Det tredje steget är att klargöra den generiska 

marknaden för att säkerställa att företaget inte går miste om marknadsmöjligheter, vilket 

kan innebära olika branscher i en övergripande kontext. Genom att genomföra dessa 

steg når företaget fram till den relevanta marknaden som är större än den definierade 

produktmarknaden men mindre än den generiska marknaden. Denna 

marknadsdefinitionen förser företaget med realistiska gränser för organisationen att gå 

vidare med utifrån företagets mål och resurser.    
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Den andra nivån enligt Weinstein (2006) går ut på att nå den definierade marknaden. 

Genom att utgå från den relevanta marknaden för att på så vis finjustera 

marknadsdefinitionen ytterligare. Företaget ser då till den redan penetrerade marknaden 

där företaget finner sina befintliga kunder. Därefter definieras den outnyttjade 

marknaden där icke-kunder befinner sig. Genom detta förtydligande når företaget fram 

till sin definierade marknad, där såväl nuvarande kunder som potentiella kunder 

befinner sig.    

 

När de ovan presenterade stegen i första och andra nivån av definieringsprocessen, så 

kallade "för-segmenteringen" är genomförd menar Weinstein (2006) att segmentering är 

möjlig att genomföra genom att tillämpa exempelvis baserna för segmentering. 

 

3.3 Segmenteringsprocess på B2B marknaden  

Schiffman & Kanuk (1978), Weinstein (1994), Bonoma & Shapiro (1983) och Mitchell 

& Wilson (1998) definierar alla segmentering som en process. Bonoma & Shapiro 

(1983) menar att marknadssegmentering kan ses som antingen en process som 

aggregerar individuella kunder, potentiella kunder och köpsituationer till grupper, eller 

som en process som disaggregerar den totala marknaden in i delar. Vidare påtalar 

författarna att det generellt finns många olika sätt att segmentera en marknad. De menar 

att en uppdelning av marknaden till olika kundgrupper är ett sätt. Det bästa sättet att 

segmentera en marknad beror på syftet med segmenteringsprocessen. Författarna 

redovisar tre huvudanledningar för att segmentera en marknad; Analys, val av marknad 

och marknadsföring. Om syftet med segmenteringen är analys handlar det om att bättre 

förstå hela marknaden såväl som varför kunder köper. Det andra syftet som redovisas är 

val av marknad och har som mål att koncentrera marknadsföringen till de segment som 

bäst passar företaget. Den tredje anledningen, marknadsföring syftar till att underlätta 

utvecklingen av strategier, planer och program för att lönsamt möta behovet hos olika 

segment samt att förse företaget med en tydlig konkurrensfördel. 

 

Weinstein (1994) identifierar flera stora skillnader mellan B2B marknader och 

konsumentmarknader vilka kan ha en påverkan på hur segmenteringsprocesser ser ut: 

Det geografiska området som ska inkluderas i B2B marknader är mycket större, den 

försäljning som sker på B2B marknaden är oftast större än den inom 

konsumentmarknaden, det är generellt sätt färre potentiella kunder, beslutsprocessen är 
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mycket mer komplex inom B2B marknader och B2B företag är mycket närmare sina 

kunder. Hollensen (2010) presenterar liknande skillnader mellan B2B marknader och 

konsumentmarknader som ovan nämnt, men utvecklar skillnaderna i köpbeteendet med 

att inom B2B marknader grundar sig beteendet i stabila relationer och en större grad av 

professionalism och expertis. Vidare påtalar Mitchell & Wilson (1998) att trots 

förevarande skillnader kan det argumenteras för att de mindre antalet kunder på B2B 

marknaden bör innebära att segmenteringsprocessen blir lättare medan den ökade 

globaliseringen och kulturella skillnader betyder en ökad komplexitet för 

segmenteringsprocessen på konsumentmarknaden.  

 

Enligt Frederick (1934) är det första steget för företag i segmenteringsprocessen att dela 

in hela marknaden i olika beståndsdelar. Samtliga fall av potentiella eller nuvarande 

användare av företagets produkter till vilka riktade annonsering eller reklamkampanjer 

genomförs bör således bli betraktade som beståndsdelar av marknaden.    

Smith (1956) menar att segmentering tar sin utgångspunkt i utvecklingar hos den 

efterfrågande sidan av marknaden och delar upp efterfrågan på marknaden och erkänner 

att det finns olika behov till skillnad från tidigare då endast en typ av efterfrågan antogs 

existera. Ett framgångsrikt genomförande av segmentering tenderar att frambringa ett 

djup av företags marknadsposition inom segmenten som är effektivt definierade. 

Segmenteringsprocessen är vanligtvis kortvarig och leder till ett formellt erkännande av 

verklighetens marknadssegment, vilket i sin tur leder till att segmenten definieras 

ytterligare och betraktas som individuella marknader. Slutligen menar författaren att 

kostnadsinformation är av stor vikt vid segmentering då detaljrikedomen av 

segmenteringen är beroende av företagets syn på kostnaderna (Smith 1956).   

 

Plank (1985) argumenterar för att det finns tre angreppsätt vid val av 

segmenteringsbaser i en segmenteringsprocess: en oordnad segmenteringsuppfattning 

där en enda segmenteringsdimension väljs utan en logisk grund för hur den valdes, 

tvåstegs- föreställningar såsom makro/mikro segmentering, eller ett tillvägagångssätt i 

flera steg. Hollensen (2010) påtalar att marknadssegmenteringsprocessen på B2B 

marknaden försöker identifiera grupper av företag som liknar varandra i inköpsbehov, 

produktförväntningar och hur de reagerar på marknadsföringsprogram. Företagen 

behöver inte likna varandra i uppbyggnad, storlek eller slutmarknad även om likheter i 

faktorerna kan fungera som bas för en mer finjusterad segmentering. På grund av att det 
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finns märkbara skillnader mellan företagskunder, finner ofta marknadsförare det svårt 

att bestämma vilka segmenteringsvariabler som ska ligga till grund för 

segmenteringsprocessen vid identifiering av passande segment. Hollensen (2010) menar 

att B2B marknader kan segmenteras utifrån ett flertal baser som ur ett brett perspektiv 

kan delas upp i två kategorier, makrosegmentering och mikrosegmentering. 

Makrosegmenteringen behandlar karaktärsdrag och situationer hos den köpande 

organisationen, marknaden upp utefter karaktärsdrag som storlek och geografisk plats. 

Mikrosegmenteringen kräver en större kunskap om marknaden och fokuserar på 

karaktärsdrag hos den beslutsfattande enheten inom respektive makrosegmentet. 

Hollensen (2010) benämner vidare två olika modeller för en segmenteringsprocess 

utifrån makro – och mikrovariabler; Wind & Cardozos (1974) och Bonoma & Shapiros 

(1983). 

 

Ellis (2011) menar att B2B marknader kan segmenteras utifrån två grundläggande 

karaktärsdrag, marknadens karaktärsdrag som han likställer med makrovariabler och 

köparens karaktärsdrag som han likställer med mikrovariabler. Marknadens 

karaktärsdrag används vanligen på marknader där det råder transaktionsrelationer.  Ellis 

(2011) räknar upp några av de vanligaste baserna som används vid segmentering utefter 

marknadens karaktärsdrag; Plats, storlek, bransch, användningsfrekvens och 

köpsituation. Baserna sträcker sig i stort sett från de enkla geodemografiska faktorer 

som ofta är tillgängliga via sekundärkällor eller genom observation, till de baser som är 

svårare att fastställa av säljaren utan att undersöka marknaden. Att segmentera utefter 

köparens karaktärsdrag är enligt författaren mer vanligt där normen på marknaden är att 

ha relationer med nära samarbete. Ellis (2011) menar att segmentering utefter köparens 

karaktärsdrag generellt är svårare än utefter marknadens karaktärsdrag då det handlar 

om att utforska marknadssegment baserade på interna faktorer och att förutse köpares 

respons. Vidare menar författaren att ju närmare relationer B2B marknadsförare kan 

utveckla med företag på marknader, desto större är chansen att de kan maximera 

trovärdigheten i resultatet i segmenteringsprocessen när de hanterar köparens 

karaktärsdrag. Variablerna som författaren räknar upp är; inköpsstrategier, 

inköpspolicy, vikt av inköp, attityd till risk och personliga karaktärsdrag hos köparen.  

 

Ellis (2011) påpekar att med alla de här potentiella sätten att dela upp en marknad så 

kan det ifrågasättas hur ansvariga på företaget ska göra när de startar sin 
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segmenteringsprocess. Enligt Ellis (2011) är det mest accepterade tillvägagångsättet 

Bonoma & Shapiros (1983) modell "nested approach" som inleder processen med de 

enklare makrovariablerna för att därefter undersöka djupare och behandla 

mikrovariablerna.  

 

3.4 Segmenteringsmodeller vid en segmenteringsprocess 

Hollensen (2010) menar att de mest accepterade och refererade modellerna inom 

forskningen för industriell marknadssegmentering är Wind & Cardozos (1974) två-stegs 

modell med makro-mikrovariabler och Bonoma & Shapiros (1983) flerstegsmodell 

"nested approach”. (Se också Millier 2000; Powers & Sterling 2008; Harrison & 

Kjellberg 2010). 

 

Hlavacek & Reddy (1985) argumenterar för att Wind & Cardozo (1974) tog det första 

stora steget mot en normativ teori av industriell marknadssegmentering med sin två-

stegs modell. Vidare argumenterar Hlavacek & Reddy (1985) för att Bonoma & Shapiro 

(1983) med sin "nested approach" modell presenterar en flerstegsversion av Wind & 

Cardozos (1974) två-stegs modell. 

 

3.4.1 Wind & Cardozos (1974) - Makro-mikrosegmentering 

Wind & Cardozo (1974) menar att eftersom det finns en skillnad mellan 

segmenteringsbaserna så bör industriella marknader segmenteras i två steg. Det första 

steget formar makrosegment som tar sin utgångspunkt i den köpande organisationens 

karaktärsdrag och köpsituation. I det andra steget delas makrosegmenten in i 

mikrosegment som tar sin utgångspunkt i de beslutsfattande enheterna inom varje 

makrosegment. Författarna har utformat en modell med ett hierarkiskt tillvägagångsätt 

som presenteras i figur 3.1.  
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Figur 3.1 Wind & Cardozo (1974) "An approach to segmentation of organizational 

markets" (fritt översatt)  
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Wind & Cardozo (1974) menar att modellen (Figur 3.1) möjliggör en inledande 

undersökning av organisationer och vidare val av makrosegment, baserat på 

organisatoriska karaktärsdrag, vilket i sin tur kan leda till attraktiva 

marknadsmöjligheter. Organisationer som inte har någon användning för produkten 

eller servicen i fråga kan i det här steget uteslutas.  

 

I starten av processen illustrerad i figur 3.1 grupperas organisationer in i homogena 

makrosegment baserat på organisatoriska nyckelegenskaper hos det köpande företaget 

och det segmenterande företagets mål och resurser. Det första steget innebär en 

reducering i den totala kostnaden och ansträngningen som krävs vid en undersökning. 

Det till följd av att en del företag i det här steget sorteras bort. Den mer detaljerade 

undersökningen som följer längre ner i modellen utförs endast på de makrosegment som 

har godkänts under den inledande undersökningen. Vidare menar Wind & Cardozo 

(1974) att eftersom stor del av den data som krävs för den inledande undersökningen är 

tillgänglig genom sekundärdata kan insamlingen till stor del standardiseras och är 

således relativt billig. I det första steget kan marknadsföraren använda sig av en 

variation av olika baser antingen var för sig eller i kombination för att forma 

makrosegment. Författarna menar att i skedet när godtagbara makrosegment är formade 

ska de utvärderas baserat på huruvida de uppvisar tydligt gensvar på företagets 

marknadsföringsstimuli. Om företagen i de utvalda makrosegmenten uppvisar 

förevarande kan det segmenterande företaget stanna sin process och använda 

makrosegmenten som segment att rikta in sig på, vilket illustreras på den högra kanten i 

figur 3.1  

 

Nästa steg i processen om makrosegmenten inte uppvisar direkta gensvar på företagets 

marknadsföringsstimuli är att marknadsföraren fördelar in uppsättningen av godtagbara 

makrosegment i mikrosegment, baserat på likheter och skillnader i de beslutsfattande 

enheterna inom varje makrosegment. Wind & Cardozo (1974) menar att data som krävs 

i det andra steget av segmenteringsprocessen främst tillhandahålls av 

försäljningsavdelningen baserats på säljarnas situationer inom specifika företag. 

Författarna menar att vid hanterandet av beslutsfattande enheter krävs en förståelse för 

att enheterna kan vara olika rörande sammansättning och positioner inom företagen, 

vilket påverkar företagens beteende vid beslutsfattande. Sammansättningen av en 

beslutsfattande enhet kan påverka ställning i auktoritet i kommunikationsnätverken 
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inom företaget. Vidare beskriver författarna hur beslutsfattande enheter kan skilja sig 

kring vad de anser är viktigt vid inköp. Det kan gälla variabler så som pris, kvalitet, 

service, attityder gentemot olika typer av säljare, kriterier för utvärdering av alternativa 

erbjudanden, leveranskrav och teknisk assistans. Wind & Cardozo (1974) påtalar även 

att en del företag vill arbeta med säljare och leverantörer som de har tidigare relation 

till.  

 

När mikrosegmenten är identifierade väljs önskade mikrosegment baserat på kostnader 

och fördelar som är förknippade med att nå segmentet. I det sista steget i figur 3.1 

identifieras den fullständiga profilen av segment baserat på organisationens och den 

beslutsfattande enhetens karaktärsdrag. Makrosegmenten som blev godkända redan i det 

första steget av processen bildar tillsammans med mikrosegmenten, som gått igenom 

även det andra steget en fullständig segmenteringsportfölj (Wind & Cardozo 1974).  

Resultatet av segmenteringsmodellen bör enligt författarna först inkludera en 

beroendevariabel som företagen kan bli indelade i ett segment utefter. Därefter ett antal 

oberoende variabler som tillåter marknadsföraren att förutse var längs med den 

beroendevariabeln en specifik grupp av kunder befinner sig, men även insikt i 

huvudkaraktärsdragen inom segmentet. Val av beroendevariabel ska grunda sig i det 

marknadsföringsproblemet som ska lösas (Wind & Cardozo 1974).  

 

3.4.2 Bonoma & Shapiro (1983) - Nested Approach  

Bonoma & Shapiro (1983) menar att det finns många tillvägagångssätt vid 

segmentering av industriella marknader och i vissa fall kan många olika sätt uppfattas 

som lämpliga, i andra fall uppfattas ingen av tillvägagångsätten användbara. Problem i 

processen är att veta vilka och hur många av de potentiella segmenteringsbaserna som 

ska användas och hur företaget ska tolka olikheterna i resultatet. Bonoma & Shapiro 

(1983) menar att användbarheten av segmentering för att skapa marknadsstrategier 

bidrar till en central fråga, vilka dimensioner som är ändamålsmässiga för 

segmenteringens syfte. Författarna har identifierat fem generella segmenteringsbaser: 

demografi, driftvariabler, tillvägagångsätt vid inköp, situationsfaktorer och personliga 

karaktärsdrag.    
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Figur 3.2 Bonoma & Shapiro (1983) "Nested Approach" (fritt översatt) 

   

I Bonoma & Shapiros (1983) modell (Figur 3.2) är syftet att marknadsföraren ska röra 

sig från det yttre nästet som består av de mer generella segmenteringsbaserna in till det 

inre nästet med de mer specifika och subtila baserna. Författarna menar att det inte alltid 

är nödvändigt för företag att använda sig av alla steg, det är möjligt att hoppa över 

nästen som inte anses relevanta. Vad som är viktigt är att ha full förståelse för modellen 

och de olika stegen innan beslut fattas om att utesluta något steg.  

 

Bonoma & Shapiro (1983) menar att makrosegmentering som kan liknas vid det yttre 

nästet i författarnas modell är det som generellt rekommenderas vid segmentering av 

industriella marknader. Vid tiden för deras studie började forskare däremot 

uppmärksamma att ett tillvägagångsätt som utgår från makrosegmenteringsvariablerna 

endast delvis är korrekt och argumenterade för att företag dessutom bör använda 

mikrosegmenteringsvariabler, som exempelvis personliga karaktärsdrag hos personer 

som tar köpbeslut. Författarna menar att det finns ett flertal tilläggsnivåer som bör 

analyseras mellan makrosegmentering och mikrosegmentering som kan vara 

användbara för marknadsförare.    
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Det yttre nästet - Demografi   

Det yttre nästet i Bonoma & Shapiros (1983) modell (Figur 3.2) berör demografi som 

enligt författarna är det mest frekvent använda angreppssättet vid industriell 

marknadssegmentering. I det yttre nästet är variablerna ofta möjliga att observera 

externt. Bonoma & Shapiro (1983) benämner variablerna; bransch, plats och storlek. 

Bransch är enligt Bonoma & Shapiro (1983) en viktig variabel i det yttre nästet som ger 

en generell förståelse för kundens behov och på vilket sätt kunden ser på köpsituationer. 

Författarna menar att specifika branschkoder, så kallade Standard Industrial 

Classification- codes (SIC) är ett sätt för företag att segmentera utifrån bransch. I 

Sverige benämns branschkoder som Standard för svensk Näringsindelning, så kallade 

SNI-koder (SCB 2017). Företagsstorlek har enligt författarna en stor påverkan på 

marknadssegmentering. Det handlar om vilken kapacitet företaget har att leverera till 

större kunder i förhållande till mindre kunder. Plats är den tredje faktorn som författarna 

benämner under basen demografi. Det är av vikt vid beslut som berör försäljningens 

utplacering och organisation. Vidare där en nära anslutning till kund är viktigt för att 

kunna göra affärer där företag vill hålla ner kostnader per enhet eller där personlig 

service är ett kritiskt inslag i affären.  

 

Data kring de tre baserna i demografi kan samlas in externt från kund genom bransch- 

eller generella kataloger. Offentlig statistik och privata rapporter från 

marknadsundersökningar, branschpublikationer och fackorganisationer menar Bonoma 

& Shapiro (1983) kan genera mycket data för variablerna.   

 

Det yttre-mellannästet - Driftvariabler   

Det andra nästet behandlar de potentiella kundernas driftvariabler som författarna 

exemplifierar genom; vilken produktionsteknologi som används, om den potentiella 

kunden är en användare eller icke-användare av produktkategorin eller säljarens 

varumärke, slutligen kundens tekniska-, finansiella- eller driftexpertis. Det är en viktig 

analys hur kunderna skiljer sig åt på driftnivå. Analysen kan ofta leverera ett fast och 

fungerande segmenteringsschema (Bonoma & Shapiro 1983).   
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Potentiella kunders produktionsteknologi är kopplad till deras planering av produkt eller 

tillverkningsprocess och spelar stor roll vid bedömning av deras köpbehov. Beroende på 

vilken teknologi de potentiella kunderna besitter kommer köpbehovet variera, vissa 

kunder kanske endast är i behov av material för att kunna tillverka själva, andra kräver 

en mer omfattande tillverkningsprocess.  

 

När det kommer till huruvida företag är användare eller icke-användare av produkt – 

eller varumärke menar Bonoma & Shapiro (1983) att de som använder en specifik 

produkt eller ett specifikt varumärke har oftast gemensamma karaktärsdrag som har 

gjort att de är användare. Vidare hävdar författarna att de åtminstone har några 

gemensamma erfarenheter av att använda sig av produkten eller varumärket.  

 

Kunder som har genomgått en förändring från att ha använt en substitutprodukt till att 

använda sig av företagets produkt menar författarna besitter gemensamma erfarenheter 

av båda produkterna sett till exempelvis risk, kostnadsstruktur eller tillverkningsprocess. 

En ny leverantör av produkten kan anse att de kunder som redan använder sig av 

produkten är bättre potentiella kunder än de som inte än använder produkten. Andra nya 

leverantörer kan resonera på motsatt vis och mena att de som inte redan använder 

produkten är de bästa potentiella kunderna då de inte än har upplevt fördelarna med den 

produkten företaget erbjuder och de har ingen pågående relation med en annan 

leverantör (Bonoma & Shapiro 1983). 

 

Ett liknande tankesätt kan appliceras till företags val av varumärke. Befintliga kunder 

kan ses som ett segment som skiljer sig från företag som använder produkten men som 

köper den från en annan leverantör. En leverantörs befintliga kunder är medvetna om 

företagets produkt och tjänster och leverantören är uppmärksam på kundens behov och 

tillvägagångsätt vid inköp. En del företag lägger upp en marknadsplan som bestämmer 

mål för hur mycket försäljning som ska komma från existerande kunder genom att de 

ökar sin andel av kundens inköp. De planerar även för hur stor del av deras försäljning 

som ska representeras av nya kunder. Författarna hävdar att det stundtals kan vara 

fördelaktigt att segmentera inte bara utifrån om kunderna köper in från företaget eller 

deras konkurrenter, utan också utifrån vilka konkurrenter som levererar till kunden 

(Bonoma & Shapiro 1983).  
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Informationen kan vara användbar genom att analysera vilka konkurrenter som är 

svagare och därefter kan företaget koncentrera sig på de kunder som handlar hos de 

svagare konkurrenterna. I en del branscher kan leverantörer bli indelade i mindre 

grupper baserat på deras sätt att möta marknaden. Exempelvis kan en del konkurrera för 

hög kvalitet och högintensiv service, andra konkurrera om att sälja stora volymer och ha 

en normal servicegrad. Företaget som utför segmenteringen av marknaden kan sen välja 

att koncentrera sig på att konkurrera med de leverantörer som bemöter liknande behov 

(Bonoma & Shapiro 1983). 

 

Den tredje variabeln under nästet driftvariabler i Bonoma & Shapiros (1983) modell 

berör företags tekniska-, finansiella- eller driftexpertis. En kund med en viss förmåga i 

drift, teknik eller som har finansiella styrkor eller svagheter kan vara speciellt passande 

som kunder. Vill en kund arbeta med ett litet lager kan det vara speciellt viktigt med en 

leverantör som har speciellt tillförlitliga leveranser. Har en kund inte möjlighet att 

utföra kvalitetskontroller kan de vara villiga att betala mer till en leverantör som utför 

det. En del kunder har ett stort behov av teknisk support. Tack vare att det finns 

finansiella skillnader kan det finnas intresse i leasing och leverantörsfinansieringspaket. 

En del företag kan vara villiga att acceptera kunder med finansiella svagheter som andra 

konkurrenter valt att inte arbeta med. De tar mer betalt som de rättfärdigar med ett högt 

risktagande och högre service. Författarna menar att driftvariablerna till viss del är 

synliga även för utomstående. Finansiella förmågan är åtminstone till viss del synlig 

genom kreditupplysningstjänster (Bonoma & Shapiro 1983). 

 

Mellannästet - Tillvägagångsätt vid inköp   

Nästa steg i segmenteringen behandlar tillvägagångsätt vid inköp och fokuserar på 

organisationen och inköpsenheten eller den beslutsfattande enheten i den potentiella 

organisationen. På den här nivån krävs en viss direkt kontakt med kund. Utan denna 

typen av kontakt är det mycket svårt att samla in korrekt information om den potentiella 

kunden eller befintliga kundens; inköpsorganisation och process, maktstruktur, 

existerande relationer mellan kund och säljare på en mer personlig nivå, generella 

inköpspolicys - och kriterier. Det kan var betydligt enklare att få ut den här typen av 

information från kunder som säljare sedan tidigare har kontakt med och vill utveckla sin 

förståelse för marknadsförings - och försäljningseffektivitet. Kan företaget samla in data 
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rörande de olika variablerna i det berörda nästet så menar författarna att en stor del av 

den informationen kan komma till stor nytta (Bonoma & Shapiro 1983). 

 

När det kommer till inköpsorganisation och process menar Bonoma & Shapiro (1983) 

att organisationen av inköpsfunktionen är beroende av storleken och formen av den 

inköpande organisationen. Centralisering slår samman de enskilda inköpsenheterna till 

en enda stor enhet. Centraliseringen kan då spela samma roll som företagsstorlek i det 

yttre nästet, demografi. Om enheter som organisatoriskt är centraliserade är spridda 

geografiskt kan variabeln karakteristiskt liknas med plats i de yttre nästet. Författarna 

exemplifierar påståendet med att om ett företag endast arbetar regionalt kan det bli 

problematiskt att leverera till platserna där det centraliserade företaget är verksamma. 

Företag med decentraliserad tillverkningsverksamhet kan uppfatta svårigheter i att 

anpassa sig organisatoriskt till centraliserade kunders köpbeteende (Bonoma & Shapiro 

1983). 

 

Maktstruktur i kundföretag skiljer sig när det kommer till påverkan av de olika 

funktionerna. När ingenjörer har ett stort inflytande i inköpssituationen så har tekniskt 

skickliga leverantörer en stor fördel, andra företag har exempelvis en stark 

finansavdelningar. Den inverkan funktionerna har varierar mellan specifika 

köpsituationer, men de har ofta stark effekt på inköpsstrategin enligt Bonoma & Shapiro 

(1983). Den tredje variabeln i denna kategorin är relationer. Författarna menar att det är 

möjligt att identifiera ett antal kunder som har en starkare relation en vanligt till 

försäljningschefen. Vidare menar författarna att i de fall då potentiella kunder har en 

stark relation till en konkurrent bör även detta tas i beaktning, för att på så vis kunna 

fatta beslut om dessa potentiella kunder bör bli betraktade som ett mindre attraktivt 

segment. En del relationer kan vara väldigt traditionella där kunden är lojal mot sin 

leverantör på grund av en lång och bra relation (Bonoma & Shapiro 1983).  

 

Generella inköpspolicy och inköpskriterier kan enligt författarna vara av vikt. Här kan 

det handla om segmentering av företag som har ett intresse för leasing eller 

kapitalförvaltning. Vidare finns det företag som har ett intresse för att göra affärer med 

väletablerade företag, andra har ett intresse för att snarare göra affärer med små 

självständiga företag. Det handlar med andra ord om på vilket sätt företag vill göra 
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affärer och vad de har för kriterier vid inköp. Vad som också inkluderas enligt 

författarna under generella inköpskriterier är kundens inställning till prisförhandlingar.  

En del företag vill förhandla fram ett avtal baserat på leverantörens kostnader, andra 

företag förhandlar utifrån marknadspriser och en tredje utifrån budgivning. Vid 

budgivning blir det ett stort fokus på pris. Säljare som arbetar med kostnadsfördelar 

kanske identifierar företag som väljer leverantörer utifrån budgivning som ett attraktivt 

segment medan andra säljare tycker motsatsen.    

 

De tre sista variablerna, maktstruktur, relationer och allmänna inköpspolicys är viktiga 

på grund av att de har en stor påverkan på inköpskriterierna. Kriterierna som används 

vid inköpsbeslut och några av situationsvariablerna tenderar att likna "benefit 

segmentation" på konsumentmarknaden, vilket är processen att segmentera marknaden 

kring anledningen till att kunder köper. "Benefit segmentation" är enligt Bonoma & 

Shapiro (1983) den mest kraftfulla formen av segmentering då den hanterar kunders 

behov.    

 

Det inre-mellannästet - Situationsfaktorer   

Situationsvariablerna och de personliga variablerna förändras mer frekvent än 

variablerna i de föregående nästena. Författarna menar att det är möjligt att argumentera 

för att de skulle kunna vara placerade på samma nivå. De situationsfaktorer som tas i 

beaktning av Bonoma & Shapiro (1983) är; applikation, typ och storlek av inköp, 

miljöförhållanden och köpsituationens risk.  Specifik applikation är en grundläggande 

situationsfaktor enligt författarna. En produkt kan ha flera olika applikationer. 

Författarna menar att på den industriella marknaden kan segmenteringen bli väldigt 

specifik när det kommer till applikationer. De menar vidare att om det finns ett 

tillförlitligt mönster mellan kunder och hur de använder produkterna, kan användning 

betraktas som en lönsam segmenteringsbas (Bonoma & Shapiro 1983). 

 

När det kommer till typ och storlek av inköp benämner Bonoma & Shapiro (1983) 

inköpsvariablerna storlek på order, brådskande behov och ordermix. De menar att 

variablerna är nära relaterade till kundens storlek, tillvägagångsätt vid inköp, inklusive 

centralisering av inköpsfunktionen. 
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Miljöförhållandena med ett antal miljöfaktorer kan leda till vägar för att segmentera 

marknader. Bonoma & Shapiro (1983) exemplifierar brist på råvaror, regelverk, den 

generella inflationen, räntor och branschstruktur. Vidare menar författarna att en 

segmentering utifrån ovanstående förhållanden bör betraktas utifrån ett tidsperspektiv 

och inte mellan företag och människor. Köpsituationens risk anser Bonoma & Shapiro 

(1983) förtjänar speciell uppmärksamhet eftersom att det har en stor påverkan på 

inköpsprocessen och individers beteende. Köpsituationens risk behandlar 

riskreducerings- och riskspridningsprocesser på gruppnivå.  

 

Det innersta nästet - Personliga karaktärsdrag   

Författarna argumenterar i det innersta nästet för att individer har en stor effekt på 

inköpsprocessen i företag och därav även på inköpsbesluten. Om individer skiljer sig 

från varandra så kan personliga karaktärsdrag vara en användbar bas vid segmentering. 

Författarna menar att beslut fattas av människor, inte av företag. Personerna arbetar för 

företagen, de kan vara begränsade till företagets policy och behov men de är fortfarande 

människor. På så vis kan marknader segmenteras på en nivå där personerna som är 

involverade i köpet tas i beaktning och då kan företagen använda många av de 

metoderna som används vid segmentering av konsumentmarknaden (Bonoma & 

Shapiro 1983). Författarna talar på den här nivån om några av de variablerna som kan 

inkluderas: likheter mellan köpare och säljare, motivation, uppfattning, och 

riskhantering.  

 

Den första variabeln, likheter mellan köpare och säljare hänvisar författarna till 

psykologiforskning som säger att individer som liknar varandra i attityd och personliga 

karaktärsdrag tenderar att vara mer attraherade till varandra än individer som inte liknar 

varandra. Oavsett om det handlar om bakgrundsvariabler som ålder, attitydsvariabler 

som värderingar, perceptuella variabler som rollförväntningar eller beteendevariabler 

som försäljningspresentation så gäller, att ju fler likheter mellan försäljare och köpare 

desto större är sannolikheten att en försäljning kommer att genomföras.  

 

Motivation menar Bonoma & Shapiro (1983) traditionellt har betraktats utifrån 

rationella industriella köpmotiv som pris, kvalitet och service från leverantören. 

Sekundära motiv menar författarna är tillgänglighet av varor vid tider för osäker 

leverans och tillförlitligheten gentemot transaktionen. Författarna menar vidare att icke-



  
 

53 

rationella och sociala aspekter är lika viktiga. Industriella köp är starkt förenade med 

inköparens personliga behov av erkännande och förhoppning om befordran. Även 

inköparens social behov av att tillfredsställa de som slutligen ska använda den inköpta 

varan.  

 

Uppfattning grundar sig enligt författarna i de komplexa inköpssituationerna där det 

finns många influenser som kan ha en påverkan på hur uppfattningen av det säljande 

företaget ser ut. Influenser kan vara vänner till inköparen som tidigare använt sig av det 

säljande företagets produkt och som inte varit nöjd med produkten, vilket i sin tur kan 

ha en påverkan på inköparens uppfattning av säljaren redan innan inköpet. Slutligen 

menar Bonoma & Shapiro (1983) att riskhantering rör vilken risknivå en köpare är 

villig att lägga sig på. Detta beror på om de är riskobenägna eller riskbenägna och är 

enligt författarna relaterade till kognitiv stil, intolerans för tvetydigheter och 

självförtroende. En del säljare är objektiva och studerar noga alternativen, de splittrar 

sedan sin order för att vara säkra på leverans. Andra litar på gamla vänner och tidigare 

relationer, de ser sig sällan om för att jämföra alternativ (Bonoma & Shapiro 1983). 

 

3.4.3 Sammanställning av segmenteringsvariabler 

I nedanstående tabell (Tabell 3.1) har författarna till förevarande studie sammanfattat 

segmenteringsvariablerna från Wind & Cardozos (1974) modell (Figur 3.1) och 

Bonoma & Shapiro (1983) modell (Figur 3.2) för att ge en tydligare bild av 

segmenteringsprocessens olika beståndsdelar från de två mest framstående modellerna 

på ämnet.  
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Författare Modell Segmenteringsvariabler 

Wind & Cardozo 

(1974) 

An approach to 

segmentation of 

organizational markets 

Makrovariabler 

• Storlek 

• Användningsgrad 

• Applicering av produkt 

• Bransch (SNI-kod) 

• Organisationsstruktur 

• Plats 

• Nytt eller återkommande köp 

Mikrovariabler 

• Auktoritet och kommunikationsnätverk 

• Personliga karaktärsdrag: Demografi och personlighet 

• Upplevda betydelsen av köp 

• Attityder gentemot försäljare 

• Beslutsregler 

 

Bonoma & Shapiro 

(1983) 

Nested Approach Demografi 

• Plats 

• Storlek 

• Bransch 

Driftvariabler 

• Produktionsteknologi  

• Användare eller icke-användare av produktkategorin 

eller varumärke,  

• Kundens tekniska-, finansiella- eller driftexpertis. 

Tillvägagångssätt vid inköp 

• Inköpsorganisation och process 

• Maktstruktur 

• Existerande relationer mellan kund och säljare på en 

mer personlig nivå 

• Generella inköpspolicys - och kriterier. 

Situationsfaktorer 

• Applikation 

• Typ och storlek av inköp 

• Miljöförhållanden 

• Köpsituationens risk 

Personliga karaktärsdrag 

• Likheter mellan köpare och säljare 

• Motivation 

• Uppfattning 

• Riskhantering 

 

Tabell 3.1 Författarnas sammanställning av segmenteringsvariabler   
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3.4.4 Kritik mot modellerna 

Plank (1985) för en diskussion kring att det arbete som har gjorts för att utveckla en 

normativ modell för industriell marknadssegmentering har hanterat specificeringen av 

modellen, val av segmenteringsbaser och i en viss utsträckning beskrivande val. Plank 

(1985) menar att både Wind & Cardozos (1974) två-stegs modell och Bonoma & 

Shapiros (1983) "nested approach" är exempel på tillfällighetsmodeller, men ingen av 

modellerna ger någon effektiv vägledning kring vad tillfälligheterna ska baseras på. 

Plank (1985) menar vidare att litteraturen inte har utvecklat några generellt accepterade 

riktlinjer kring hur segmenteringsbaserna väljs ut eller kring vilka beskrivande val som 

är relevanta.   

 

Mitchell & Wilson (1998) argumenterar för att Bonoma & Shapiros (1983) modell är ett 

bra hjälpmedel för att påminna chefer om olika problem och aspekter involverade i 

segmenteringsprocessen, men det finns en risk i att den ger en falsk känsla av 

sekventiell distinktion mellan faserna och erbjuder lite förberedelser för en rörig och 

komplex verklighet. Vidare ställer sig författarna kritiska till att modellen riktar lite 

uppmärksamhet till kundernas behov. De menar att kundernas behov till viss del 

benämns i situationsfaktorerna men att modellen drivs av leverantörsbekvämlighet. 

Författarna anser att kundernas behov bör vara startpunkten till alla försök att 

segmentera. Vidare påpekar de att det finns ett motstånd från forskare på ämnet att 

acceptera att marknadssegmentering berörs främst av kundbehov snarare än andra mer 

konkreta variabler. Men Mitchell & Wilson (1998) menar ändå att Bonoma & Shapiros 

(1983) illustrativa modellen kan vara till hjälp för att ge en preliminär struktur åt 

komplexitet och åstadkommer åtminstone en konceptuell utgångspunkt för forskning 

och är användbar som undervisningsstöd.  

 

Hollensen (2010) presenterar ytterligare kritik mot Bonoma & Shapiros (1983) modell 

och menar att den inte ger någon större insikt i vilken av variablerna som kan vara mest 

användbar och vilken kombination av variabler som är mest användbara. Vidare menar 

Hollensen (2010) att modellen inte tar hänsyn till i vilket steg marknadsföraren bör sluta 

leta efter relevanta variabler baserat på utifrån-in tillvägagångssättet. Slutligen menar 

Hollensen (2010) att modellen inte har någon större relevans i de fall då kunderna är få 

och marknaden är koncentrerad, eftersom att en enda kund kan påverka hela marknaden 

på grund av sin roll.   
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3.5 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen (Figur 3.3) som presenteras nedan är konstruerad med 

utgångspunkt i presenterade teorier ovan och fungerar som ram för insamling av empiri. 

Utifrån undersökningsmodellen ämnas undersöka hur B2B företag utarbetar och 

genomför segmentering. Teoretiskt har vi koncentrerat referensramen till att beröra de 

mer framstående författarna inom B2B segmentering. Därav har ett antal indikatorer 

framträtt som särskilt viktiga vid en segmenteringsprocess och som därför ger insikter 

för insamlingen av empiri. Nedan kommer undersökningsmodellens olika beståndsdelar 

att förklaras.  
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De 

B2B Företag 

Definierad B2B marknad 

Segment 
 

Demografi 

Driftvariabler 

Tillvägagångsätt vid inköp 

Situationsfaktorer 

Segmenteringsprocess 
 

Personliga 

karaktärsdrag 

Figur 3.3. Vår undersökningsmodell inspirerad av Bonoma & Shapiro (1983) ”Nested 

Approach” 
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Undersökningsmodellen (Figur 3.3) tar sin utgångspunkt i B2B företagen. Som 

teorierna redovisar finns förståelsen hos företagen att de inte kan tilltala alla köpare på 

marknaden. B2B företagen möter den definierade B2B marknaden och företaget går 

ständigt tillbaka till sina mål och resurser för att stämma av hur den definierade 

marknaden stämmer överens med företagets mål och resurser, därav den dubbelriktade 

pilen. Det finns olika syften med segmenteringen enligt Bonoma & Shapiro (1983) 

vilket bör bestämmas i inledningsskedet, Wind & Cardozo (1974) benämner det som en 

huvudvariabel som grundar sig i det marknadsföringsproblem som ska lösas. Syftet med 

segmenteringen bör klargöras för att underlätta nästa steg, definieringen av marknaden. 

Weinstein (2006) påtalar att en definiering av marknaden bör utföras innan 

segmenteringsbaserna tillämpas. Definieringen av marknaden beskrivs som förstadiet 

till segmenteringsprocessen därav pilen från den definierade B2B marknaden ner till 

segmenteringsprocessen.  

 

Segmenteringsprocessen som utgör huvuddelen av undersökningsmodellen är inspirerad 

av och tar till stor del sin utgångspunkt i Bonoma & Shapiros (1983) modell (Figur 3.2), 

en av de mest refererade modellerna i den befintliga forskningen. Vi valde att basera vår 

undersökningsmodell på figur 3.2 då en stor del av den befintliga forskningen benämner 

flertalet variabler som går att återfinna i begreppen demografi, driftvariabler, 

tillvägagångssätt vid inköp, situationsfaktorer och personliga karaktärsdrag. Vidare då 

studiens forskningsfråga ämnar besvara hur B2B företag segmenterar kan det anses bli 

en intressant koppling mellan den segmenteringsprocess som beskrivs i teorin och den 

empiriska insamlingen. Teorin ställs här mot praktiken för att försöka finna kopplingar 

mellan teori och praktik vilket är en del av det teoretiska gapet som presenteras i 

problemdiskussionen för studien.  

 

Vidare har vi tagit inspiration från Wind & Cardozos (1974) tvåstegsmodell där de 

förklarar processen stundtals på ett mer strukturerat vis. Bonoma & Shapiros (1983) 

modell är en utveckling av tvåstegsmodellen till en flerstegsmodell vilket ger utrymme 

för att sammanföra de olika delarna av modellerna (Figur 3.2; Figur 3.3) Företagen kan 

i segmenteringsprocessen välja att sluta segmentera när de anser att de har den 

information de behöver för att besvara syftet med segmenteringen. Därav pilar från vart 

och ett av nästena ner till segment. Segment bildar den totala portföljen som är resultatet 

av segmenteringsprocessen. Segment väljs ut för positionering och målmarknadsföring 
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och vi får den segmenterade marknaden som visas av den skuggade delen av modellen. 

Den segmenterade marknaden kommer inte studeras även om det är en del av slutmålet 

med segmenteringen. Den segmenterade marknaden går utanför studiens 

forskningsfråga. 
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4 EMPIRISKT RESULTAT 

Kapitel fyra redovisar den kvalitativa datainsamlingens mest givande resultat. Utifrån 

operationaliseringen av studiens undersökningsmodell som resulterat i två 

intervjuguider har elva personer arbetandes på sju B2B företag verksamma i Sverige 

ställt upp på djupintervjuer rörande segmentering. Utgångspunkt har tagits i företagens 

befintliga segmentering och utifrån vilka variabler den skulle kunna utvecklas. 

Inledningsvis presenteras det empiriska resultatet från studiens uppdragsgivare. Vidare 

sammanfattas det empiriska resultatet insamlat hos övriga företag i den andra delen av 

kapitlet.  

 

 

4.1 ProfilGruppen (PG) 

ProfilGruppen (PG) är ett företag beläget i Åseda som tillverkar, utvecklar och 

marknadsför kundanpassade profiler och komponenter i aluminium till sina kunder som 

återfinns i flertalet olika branscher och länder. Förutom Sverige är företaget aktiva i 

Norge, Finland, Danmark, Tyskland och England (PG 2017). Intervjuer har genomförts 

med fyra anställda inom företagets marknads- och försäljningsavdelning: Mikael Lager, 

Key Account Manager; Richard Nylin, säljområdeschef i södra Sverige och övrig 

export; Per-Owe Isacsson, marknads- och försäljningschef; Patrick Massana, 

affärsområdesansvarig norra Sverige.  

 

Lager, Nylin & Massana (PG) är alla tre överens om att PGs främsta styrka är att det är 

en relativt platt organisation med snabba beslutsvägar. Nylin (PG) beskriver den korta 

beslutsvägen som att ansvar och befogenheter finns långt ner i kedjan och steget mellan 

de högt uppsatta i företaget och de på lägre positioner är kort. Det innebär att 

beslutsprocessen är kort, säljarna får en bra delaktighet, frihet under ansvar, vilket leder 

till att kunderna uppfattar företaget som snabbt och flexibelt. Nylin (PG) lyfter det 

faktum att PG är centraliserade i Åseda och har allting på samma plats. Det går snabbt 

att ta sig ut till produktionen om nödvändigt. Massana (PG) hänvisar mycket av 

företagets framgång till personalens erfarenhet. Personalen måste vara väl insatta i den 

egna produktionsprocessen för att kunna erbjuda bra lösningar till kunderna. Lyckas 

kunderna på sina marknader så lyckas även PG. Företaget arbetar mycket med att 

utveckla och utbilda sin personal vilket blir till fördel för kunderna och i slutändan även 
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för PG. Att det finns ett högt kundfokus inom företaget bekräftas även av Lager (PG). 

Isacsson (PG) benämner vidare att det i dagsläget spenderar begränsat med resurser på 

marknadsföring vilket han ser som en svaghet. Han menar att det kan förklaras av att 

företaget har haft andra delar i fokus de senaste åren till följd av att de växt väldigt 

snabbt. 

 

4.1.1 Segmentering  

Isacsson (PG) beskriver den nuvarande situationen på företaget som något ostrukturerad 

där det finns mer eller mindre tid att arbeta med att studera segment. Han beskriver 

marknaden som delvis mogen och på senare tid har företaget fått stora möjligheter att 

arbeta med konkurrentvolymer vilket i sin tur har inneburit att kundbearbetning och 

prospektberarbetning blivit nedprioriterad. Lager (PG) påtalar att den kunskap som 

finns inom företaget kring olikheterna på marknaden sitter i ryggmärgen på säljkåren.  

Massana & Lager (PG) menar att syftet med att segmentera är att olika branscher ställer 

olika typer av krav. Segmenten som PG arbetar utefter idag är enligt Isacsson (PG) 

fordon, elektronik, interiör, industri och bygg. Vidare beskriver Isacsson (PG) att 

grunden för det som företaget idag benämner som segment egentligen kan likställas 

med en standardiserad branschsegmentering som har utförts genom klassificering med 

hjälp av SNI koder. Massana (PG) påtalar att även om PG idag utgår ifrån branscher i 

sin segmentering så är det möjligt att bryta ner branscherna, det finns förgreningar inom 

branschsegmenten och företag inom samma bransch kan agera olika.  

 

Massana (PG) benämner fordonsbranschen som ett segment där affärsprocess och 

kravställning är ganska tuff. Han menar att det är långa säljcykler och serier, 

kvalitetskrav och kostnadsmodeller. Vidare är det ofta många personer inblandade i 

varje affärsprocess. Han menar att utifrån den vetskapen måste PG organisera sig för att 

kunna bemöta kunder och kravställning på bästa sätt. Isacsson (PG) påtalar att det är 

vetskapen om de olika behoven i segmenten som är den största nyttan med en 

segmentering. Han menar att behoven inom fordon är snarlika oavsett kund men vid en 

jämförelse mellan fordon och interiör så ser det helt olika ut. Att vara påläst kring krav 

och förutsättningar i de olika segmenten är av största vikt. Lager (PG) menar att många 

av deras kunder har liknande värden som att få sina leveranser i tid, de har också ett 

behov av materialet aluminium. Samtidigt påtalar han att kunderna i andra avseende 

skiljer sig åt i exempelvis teknisk kompetens.  
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Nylin (PG) beskriver nyttan med segmentering som en hjälp på vägen att som säljare 

välja lite mer noggrant och inte bemöta alla kunder på en marknad. I dagsläget menar 

han att deras segmentering inte är tillräckligt bra vilket innebär att företaget till viss del 

försöker hantera alla typer av kunder, även de kunder som kanske i slutändan visar sig 

vara fel. Han menar att företaget inte hinner titta på alla prospekts. En bra segmentering 

kan hjälpa företaget att se vad de faktiskt är bra på, i vilka segment kunderna är 

lönsamma för företaget och sedan leta prospekts som liknar företagen i de 

framgångsrika segmenten. Vidare säger Nylin (PG): 

 

"Det här med att du klassar en kund till segment är ju egentligen inte det som avgör för 

i samma segment, samma bransch så finns det lönsamma och mindre lönsamma kunder. 

Så det som egentligen är viktigt att titta på, som vi ska lära oss av är de kunderna som 

är bra kunder. Vad är det som gör att vi passar så bra ihop med dem."  

 

Lager (PG) beskriver det som att det alltid finns något drivande i att veta mer, vilket är 

möjligt genom att analysera marknaden. Genom att segmentera upp marknaden blir det 

möjligt att tydligare se var det är lättare att tjäna mer pengar. Det finns ett intresse i att 

även se vad det finns för andra företag i de segmenten som det går bra inom.  

 

Nylin (PG) beskriver PGs syfte med att utveckla den segmentering de arbetar utefter 

idag med att de vill hitta nya kunder. Nylin (PG) anser att prospektarbetet är det som 

intresserar honom mest. De senaste två åren har företaget inte behövt arbeta aktivt med 

att kontakta prospekts då de genom hörsägen från befintlig kunder hört talas om PG och 

själva kontaktat dem. Men han påtalar samtidigt att det kan vara avgörande att först 

utföra en tydligare segmentering på de befintliga kunderna. Han hänvisar till att finna 

likheter mellan de kunder som är bra för företaget och de som är mindre bra för att i ett 

senare skeda utnyttja den kunskapen vid en analys av prospekts. Lager & Massana (PG) 

menar att det absolut viktigaste för tillfället är att växa med de befintliga kunderna. 

Massana (PG) påtalar att företaget har många nya kunder som det gäller att vårda och 

växa tillsammans med. Vidare påtalar han att nya kunder innebär processer, det kan ta 

flera år innan det finns tillräckligt med kunskap som kan bygga starka relationer vilket 

är viktigt för PG. Det är mycket jobb med nya kunder och på så vis är det enklare att 

utveckla de kunder som redan finns i portföljen.  
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Isacsson (PG) beskriver syftet med en mer utvecklad segmentering i tre delar, den första 

delen är att öka kunskapen kring kunder som idag gör affärer med konkurrenter. Den 

andra delen är att öka volymen hos de befintliga kunderna. Många befintliga kunder 

använder sig av två leverantörer och det finns ett intresse i att ta volymer från 

konkurrenterna och att bli huvudleverantör. Vidare finns det potential hos befintliga 

kunder på andra produkter där de i dagsläget använder andra material än aluminium, 

genom smarta lösningar kan det bli både designmässigt och ekonomiskt lönsamt. Den 

tredje delen är att hitta nya marknader, kunder som idag inte använder aluminium utan 

ett substitutmaterial. Att hitta nya användningsområden menar Isacsson (PG) utvecklar 

inte bara företaget utan hela marknaden för aluminiumprofiler.  

 

4.1.2 Segmenteringsvariabler 

Lager, Isacsson, Massana & Nylin (PG) är alla överens om att det finns kunder som PG 

kan samarbeta med utan djupare kunskaper. Vidare finns det kunder där PG måste 

samla på sig information om det inköpande företaget på en mer detaljerad nivå. Nylin 

(PG) benämner det som att segmentera ner i segmenten. Massana (PG) menar att det 

beror på komplexiteten av produkterna, vid mindre komplicerade profiler är det vanligt 

att inköparen lägger in hela sin årsvolym en gång och följer upp några gånger. Vid mer 

komplicerade aluminiumprofiler behövs en annan typ av dialog och vidare en djupare 

detaljrikedom i informationen om kunden.  

 

Demografi 

Lager (PG) menar att plats till viss del spelar roll när företaget ska titta på vilka kunder 

som finns på marknaden, delvis på grund av att hela produktionen är belägen i Åseda 

och närheten är värdefull. Framförallt menar Lager (PG) att det är lättare att påverka en 

kund när de får se hela PGs produktionsapparat. Massana (PG) bekräftar Lagers (PG) 

uppfattning och säger att närheten är viktigt om en kund vill provköra en prototyp, så är 

det bara några timmar bort. På så vis har plats till viss del fått bestämma vilka typer av 

kunder som PG riktar sitt fokus mot. Massana (PG) betonar att enkelheten och 

snabbheten ligger till grund för deras val. Isacsson (PG) menar att det finns faktorer att 

ta hänsyn till gällande Skandinavien: 
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"Det är av olika anledningar betydligt svårare att hitta kunder i exempelvis Finland. 

Det är tuffa transporter med färjor över Östersjön, eller ska du köra runt. Då 

tillkommer fraktkostnader vid långa transporter. Vidare har du språket, det är engelska 

som gäller och om du kommer in i inre Finland … då kan engelska biten vara knepig... 

Man får även beakta att vissa finnar är väldigt lokalpatriotiska eftersom att de har egna 

verk." 

 

Nylin & Isacsson (PG) menar att så länge det rör Sverige så gallras inte kunder på grund 

av deras lokalisering. Nylin (PG) menar däremot att det kan vara så att kunderna till viss 

del kräver olika typer av materialbearbetning beroende på var i landet de befinner sig. 

Exempelvis menar Nylin (PG) att i södra Sverige är det vanligt att kunderna vill ha 

aluminiumprofiler i långlängder och stora tonnage, medan i Stockholmsregionen är 

profilerna betydligt mer bearbetade och har en hög vidareförädling. Nylin (PG) 

uttrycker sig på följande vis:  

 

"Om vi tittar på södra Sverige, där har vi väldigt mycket byggkunder med en viss typ av 

lönsamhet. Det hade varit intressant att se vad är det som gör att vi har dom här nere, 

finns det lika mycket i Norrland egentligen som vi inte vet om för att vi inte har gjort en 

undersökning." 

 

Vid diskussion om huruvida storleken på kunderna har någon betydelse benämner Lager 

(PG) en av PGs storkunder och menar att det hade varit problematiskt att ta in fem nya 

företag i samma storlek och med lika stor vilja. Då hade PG tvingats ändra hela sin 

strategi. De hade fått göra sig av med de mindre kunderna så vidare de inte bygger ut 

hela sin produktionsapparat och skapa mer kapacitet för produktion. Nylin (PG) menar 

att det måste finnas en balans mellan stora och små företag. De vill inte ha för många 

små kunder för det tar trots allt tid men genererar inte så mycket pengar. Många stora 

kunder innebär stora resurser, PG har en viss presskapacitet precis som Lager (PG) var 

inne på. Nylin (PG) menar att till följd av att företaget har växt måste de förfina sina 

kundstock, förädla den och se till att de har så bra kunder som möjligt som konkurrerar 

om produktionskapaciteten. Vidare poängterar Nylin (PG) att det är viktigt att sprida 

riskerna, tappar PG en storkund så står de inte och faller med den.  

 



  
 

65 

Vilken bransch PGs kunder befinner sig i är av stor vikt, Nylin, Isacsson, Massana & 

Lager (PG) är alla rörande överens om förevarande. Enligt Nylin (PG) klassas alla 

kunder in efter SNI-koder. Nylin & Massana (PG) är samtidigt överens om att en 

segmentering baserad endast på branscher är tämligen för brett. Även om kunder 

befinner sig i samma bransch så kan det finnas stora skillnader. Massana (PG) menar 

vidare att kunder som befinner sig i olika branscher kan ha väldigt liknande krav och 

strukturer men det kan vara svårt att ringa in en bransch och säga att de kunderna alltid 

fungerar på samma sätt. Massana (PG) menar att PG medvetet valt bort en del branscher 

där aluminium används, han exemplifierar den marina branschen och flygsektorn. De 

vet att det finns en möjlighet i de här branscherna men de har ändå valt att inte gå in där 

för att det inte passar företaget.  

 

 

Driftvariabler 

Lager (PG) understryker att det finns en genuin yrkeskunskap och teknisk kompetens 

inom företaget. Vidare menar han att det är till nytta vid hantering av kunder och deras 

behov och stöd i produktion. Lager (PG) menar att på befintliga kunder är kunskapen 

god rörande deras produktion. Nylin (PG) förklarar att det är väldigt viktigt att säljarna 

när de är ute hos kunderna förstår hur deras produktion fungerar. Han benämner 

exempelvis att förståelsen för kundens tillverkningsteknologi påverkar hur PG själva 

ska förpacka profilerna så att det blir smidigt för kunden vid användandet i sin 

produktion. Vidare menar han att det är något som företaget aktivt arbetar med att 

säljarna ska förstå.  

 

Lager (PG) benämner att användningen av aluminium kommer öka. Det finns branscher 

som idag inte använder aluminium som med stor sannolikhet kommer börja göra det 

inom de närmsta åren. Lager (PG) menar att det kommer bli viktigt för PG att sätta sig 

in i de nya branscherna och ökar kompetensen rörande deras produktionsteknologi. 

Samtidigt påtalar Isacsson (PG) att PG bara kan hjälpa till i den processen som rör deras 

produkt i applikationen. Kunden vill när det kommer till aluminiumprofilen ha mer eller 

mindre hjälp. Även om PG inte kan göra allt så kan de hjälpa kunden genom att köpa in 

tjänster. 
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Isacsson (PG) förklarar att PG till viss del arbetar väldigt intimt med kunders 

utvecklingsavdelningar, men det finns kunder som inte vill ha PG så nära. Han 

beskriver det som att kunden är noga med sin integritet. Lager & Nylin (PG) menar att 

det är viktigt att PG får vara med från början i en kunds konstruktions- och 

tillverkningsprocess. Lager (PG) påtalar att det finns en risk att kunderna utvecklar delar 

som inte är möjliga att tillverka om de inte är insatta i materialet aluminium. De lägger 

ner mycket tid och resurser på något som inte är möjligt. Om de inköpande företaget 

delger PG i ett tidigt skede så kan de tillsammans med tekniker och konstruktörer arbeta 

fram en lösning: 

 

" Ju tidigare kunderna delger oss information så att dom inte sitter på kammaren själva 

och skapar för mycket utan ju tidigare vi kommer in desto lättare får både vi och 

kunden att snabbare komma fram till ett resultat som är då både möjligt för oss och 

möjligt för kunden." 

 

Vidare menar Lager (PG) att när PG gör den här resan tillsammans med kunden så visar 

de en styrka som uppskattas. Då händer det väldigt sällan att kunden vänder om och 

handlar av en konkurrent. Nylin (PG) påtalar att det finns en enorm potential hos företag 

som idag använder material som stål eller plast. Han anser personligen att det är på de 

marknaderna det är som roligast att växa då det tillför hela aluminiumindustrin nya 

volymer. Lager (PG) anser att det är viktigt att bidra till den totala utvecklingen 

gällande användning av aluminium som material. Massana (PG) menar att:  

 

"...på det sättet då ökar man ju marknaden, man tar inte marknadsandelar från någon 

annan utan marknadsandelarna kan fortfarande vara densamma, men marknaden i sig 

ökar."  

 

Lager (PG) menar vidare att PG inte endast kan förlita sig på att de största aktörerna i 

branschen ska hantera utvecklingen och sedan rida på den vågen. Nylin (PG) anser att 

PG inte haft tiden eller orken att arbeta med den här utvecklingen. Lager (PG) 

diskuterar PGs möjligheter att nå icke-användare av aluminium. Han menar att det krävs 

en annan typ av organisation. Det krävs en avdelning som endast arbetar med att 

upptäcka nya användningsområden. Den här typen av arbete menar Lager (PG) kostar 

ganska mycket pengar och PG kommer inte tjäna på det förrän på lång sikt. Isacsson 
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(PG) instämmer i att det kräver mycket resurser och att det oftast är marknadsledaren 

som får vara drivande i den frågan. Isacsson (PG) menar vidare att det kräver ett 

intensivare arbete vid universitet och högskolor för att nästa generations konstruktörer 

hela tiden ska ha materialet aluminium i bakhuvudet.  

 

Nylin (PG) förklarar att det första PG gör innan de går vidare med en kund är en 

kreditupplysning. Det gör de för att skapa sig en uppfattning om företaget, om de har 

den finansiella förmågan att utvecklas med PG en tid framöver. Nästa steg är att bjuda 

in kunden till Åseda för att visa produktionsanläggningen och även besöka kundens 

anläggning för att även förstå kundens krav. På så vis skapas en förståelse för 

produktens användningsområde men även en förståelse för kundens befintliga kunskap 

och om det är delar i kundens produktion som PG kan utveckla med hjälp av sin 

expertis.  

 

 

Tillvägagångsätt vid inköp 

Nylin (PG) menar att det finns en variation i hur inköpsorganisationerna hos det 

befintliga kunderna ser ut. Hos en del kunder är inköpet väldigt integrerat med 

produktionen. Hos de företagen fungerar inköpen ofta väldigt bra för de som sköter 

inköpen är väl insatta i produktionen. Men sen finns det företag där det sitter 

inköpskonsulter och bara pressar priser och inte har någon insikt i hur produktionen 

fungerar. Där kan det oftast bli lite svårare, det blir problematiskt att hitta optimala 

lösningar. Fokus ligger på priset och det är inte ovanligt att det blir problem när 

lösningen ska implementeras i verksamheten menar Nylin (PG). Lager & Nylin (PG) 

poängterar att det är viktigt för säljarna att veta vem de ska förhandla med. Isacsson & 

Lager (PG) menar att vem de möter när de kommer ut på företagen är av stor vikt för att 

PG ska veta vilka personer de ska ha med sig på mötet. Isacsson (PG) förklarar att om 

PG ska träffa produktutvecklingen är det fördelaktigt om säljaren har med sig en 

konstruktör. Lager (PG) beskriver det som att:  

 

"...där sitter han eller hon, hon har ju en stor påverkan. Antingen måste jag själv 

uppvakta den här personen eller om personen är en tekniker eller konstruktör, då ska 

jag sammanfoga någon i min organisation med den här personen så att vi breddar oss 
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och får flera kontaktvägar, för att tillslut kunna dra ihop säcken med dom som har den 

här beslutanderätten hos den tänkta kunden..." 

 

Nylin (PG) säger att det kan vara så att det är små företag och att säljaren då ska 

förhandla med ägaren, som har goda kunskaper och sköter inköpen själv. I andra änden 

kommer säljaren ut på en stor koncern där inköpsavdelningen är helt frikopplad, det 

sker strategiska inköp och den som sköter inköpen har inte överhuvudtaget med 

produktionen att göra. Nylin (PG) menar att:  

 

"...det är ju oftare mycket snabbare till beslut om inköpsfunktionen integrerar med 

övriga i företaget på ett bättre sätt."  

 

Enligt Nylin (PG) kan kundens koncernstruktur påverka hur smidigt arbetet för PG blir. 

Massanas (PG) uppfattning är att om den beslutsfattande organisationen är centraliserad 

kan det försvåra relationen. Han förklarar förevarande med att PG kan jobba intensivt 

med en projektorganisation som sedan måste lyfter beslutet vidare till en 

inköpsfunktion. Inköpsorganisationen går därefter ut och förhandlar om priser inte bara 

med PG utan även med konkurrenter, även om PG varit med och utvecklat idéen. Är 

organisationen mer decentraliserad är det mer vanligt att inköp och konstruktion arbetar 

ihop i samma projekt. Det är då ovanligt att PG inte får affären utan oftast pågår den då 

ett antal månader eller år framöver. Samtidigt påpekar Massana (PG) att om PG har en 

bra dialog med ett centralt inköp så kan det också vara en fördel. Har de väl etablerat en 

relation och fått ett förtroende så försvårar det för konkurrenterna att komma in. Men 

Massana (PG) menar att det oftast blir mer opersonligt i den här typen av organisationer 

med större inköpsavdelningar, det är inte ovanligt att sitta i förhandlingar där de som 

förhandlar inte har en aning om något annat än siffrorna på pappret. Det blir då en 

långsam process med konsultationer och bevisförande.  

 

Isacsson (PG) menar att PG har en ganska bra kunskap rörande befintliga kunders 

inköpsorganisation. Men han menar vidare att det finns en problematik framförallt på 

större företag att veta vem som är beslutande när det gälle inköp i slutändan:  

 

"...vi tror ibland att den vi pratar med är beslutande. I verkligheten är vederbörande 

inte beslutande men vill inte erkänna det...de måste få accept bakåt från sin chef eller 
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från sin chef i led bakåt. Då kan det vara så att vi kanske tror att det är den personen 

som är beslutande men i verkligheten är det tre på de företaget, två till som är med 

bakom kulisserna och beslutar huruvida vi ska få en affär eller inte. Det där vet vi inte 

alltid riktigt..." 

 

Isacsson (PG) menar att det framförallt är problematiskt att veta vem som beslutar när 

det kommer till prospekts. Han menar att i de fallen måste PG hitta en kanal in antingen 

genom att läsa på den potentiella kundens hemsida, genom mässor, kontakter eller andra 

kanaler. Isacsson (PG) menar att det inte är ovanligt att PG ringer upp kunden och 

frågar vem som är ansvarig för inköp och produktutveckling. Lager (PG) hänvisar 

mycket av informationssamlandet till redan befintliga kunder. Genom möten och 

telefonkontakt kan säljarna få reda på information inte bara om den specifika kunden 

utan också vad som händer hos den kundens konkurrenter. Lager (PG) berättar att de 

kunder de har långvariga relationer med öppnar upp sig väldigt mycket under mötena 

både privat och rörande affärer. Mycket information kommer fram under kundernas 

branschorganisationsmöten som sen förmedlas genom kunderna till PG. Massana (PG) 

bekräftar en del av det Lager (PG) pratar om genom att hänvisa till bra relationer och att 

etablera kontakter som av största vikt för att få en insikt i kundens inköpsprocess. Lager 

(PG) anser att det till stor del handlar om erfarenhet hos säljare när det kommer till att 

förstå vad den första kontakten på företaget har för påverkandegrad. Han menar vidare 

att det är ett kontinuerligt arbete att komma in under ytan på företaget. Till en början 

handlar det om att läsa på om ägandeförhållande och sen i nästa steg förstå personen 

bakom beslutsfattandet.  

 

Nylin & Lager (PG) poängterar att affärerna PG går in i ska vara långsiktiga, företaget 

är ute efter långsiktiga relationer och inte kortsiktiga engångsaffärer. Nylin & Lager 

(PG) beskriver det som ett partnerskap där PG hjälper kunder att hitta nya bättre 

lösningar och båda parterna växer med förtroende och beroendet de skapar. Nylin (PG) 

säger att om kunderna endast är intresserade av låga priser så är de inte intressanta för 

PG. Lager (PG) säger följande: 

 

"I dagsläget med den resa vi har gjort, att vara med på budgivnings business det finns 

till och med auktioner, det har vi inget behov av idag. Att gå in i såna extrema 
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marginalaffärer för att skapa produktion, produktion har vi för stunden. Det skulle vara 

ett intressantare läge om vi skulle bestämma oss för att vi bygger ut mer kapacitet..." 

 

Nylin (PG) menar att de inte vill lägga ner för mycket energi på en kund som fokuserar 

på priser för att risken är att de om tre månader hittar en annan leverantör som är 

billigare och byter leverantör. Vid långsiktiga relationer där PG arbetar tillsammans och 

nära kunden menar Nylin (PG) att där vill han också förbättra möjligheterna för kunden 

att sälja mer och kan lägga ner mycket energi. Det är den typen av kund PG strävar efter 

att jobba med, där det finns en långsiktighet. Massana (PG) menar att om en konkurrent 

till PG har en väldigt bra relation med ett prospekt, så lägger inte PG samma tid eller 

energi på den kunden om det inte råder volymbrist. Men de bortprioriteras inte då det 

kan vara lönsamt att presentera sig för att även om de har en bra relation idag så kan 

något gå fel och då börjar de leta efter andra möjliga samarbeten. Lager (PG) påpekar 

att de under senare år fått ta mycket konkurrent- volymer. De har haft pågående 

relationer med kunder som har haft leverantörer som misskött sig och valt att avsluta 

samarbetet och lägga volymen hos PG istället.  

 

Baskrav som lagkrav och standard kan vara specifika för branscherna men inom 

branscherna är de i stort sett detsamma enligt Isacsson (PG). Men när det kommer till 

mer specifika krav som hur kunden jobbar, om de vill ha lager hos PG, vad de vill ha 

för leveranstider så skiljer det sig åt.  

 

Situationsfaktorer 

Lager (PG) förklarar att marknaden befinner sig i en högkonjunktur och PG har idag 

full beläggning på sina pressar och har gått från att endast producera dagtid till att nu 

producera på treskift. I och med detta behöver inte företaget kunder för volymens skull, 

utan nu istället är det viktigt att börja titta på lönsamheten. Lager (PG) menar då att de 

behöver analysera inom de olika segmenten för att se var företaget tjänar pengar och var 

det finns potentiella kunder inom segmenten som PG inte har idag. Vidare menar han att 

företaget behöver bli bättre på att hitta en balansgång kring volym och lönsamhet med 

utgångspunkt i marknadskonjunkturen.  

 

Lager (PG) förklarar att företaget även är duktiga på att informera om negativa 

händelser. Visserligen finns det alltid en risk med att tappa en kund om PG har 
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misslyckats i något sammanhang. Lager (PG) menar däremot att så länge företaget 

informerar även vid negativa händelser så kan det bli en styrka och minska risken av att 

tappa en kund.  

 

Kundens finansiella kapacitet är av stor vikt vid bedömning om PG ska arbeta med en 

kund eller inte. Nylin (PG) menar däremot att det förekommer fall då PG vid en 

kreditupplysning sett att en potentiell kund är ett nystartat bolag och trots att de inte kan 

få en kreditförsäkran så kan den potentiella kundens idé vara av stort intresse och därför 

väljer PG att gå vidare i processen. Isacsson (PG) menar däremot att det vanligaste PG 

gör är att titta på om de potentiella kunderna har en finansiell kapacitet över tiden och 

om kunden är verksam i en bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Han förklarar att 

PG arbetat med ett företag som har varit relativt litet, men där PG har sett att företaget 

kommer vara i framkant när det kommer till exempelvis laddstolpar för elbilar, genom 

att då vara med på resan redan nu kan PG utvecklas ihop med företaget.  

 

Nylin & Isacsson (PG) förklarar vidare att företaget idag har en uppdelning av befintliga 

kunder i ett ABC-system. Nylin (PG) berättar att säljarna varje år går igenom sin 

kundstock och poängsätter kunderna utefter ett bestämt poängsystem. A-kunder är de 

kunder med högst poäng och störst potential. Han förklarar att A-kunder oftast är de 

relativt stora bolagen och att PG ofta är ensam leverantör. PG är ofta mer integrerade 

med A-kunderna och väl insatta i deras produktion och inköp. Kraven som bestämmer 

vilken klassificering kunderna får beror på deras omsättning, lönsamhet, 

betalningsvillkor och volym hos PG. Utifrån denna klassificering menar Nylin (PG) att 

företaget idag således fördelar mängden tid och resurser på de befintliga kunderna 

beroende på vilken typ av kund det är. Vidare förklarar Nylin (PG) att vid bearbetning 

av prospekts är målet att de på sikt ska bli A-kunder eller en lönsam B-kund. Han 

förklarar att PG inte vill spendera för mycket tid på ett prospekt som de vet bara 

kommer vara en C-kund då de varken har lönsamheten eller volymen som krävs. Vidare 

säger Nylin (PG):  

 

"Om företaget omsätter 7 miljoner, då kanske det inte är jättemycket för oss att åka på. 

Men omsätter företaget 70 miljoner, ja då kanske det finns en potential för oss." 
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Samtidigt menar Nylin (PG) att det finns en problematik i den klassificeringen som de 

utgår ifrån idag. Det är många av kunderna som benämns som B-kunder. PG har 

utvärderat sig själva och arbetar för tillfället med att utveckla en ny version av ABC-

systemet. Nylin (PG) pratar i termer av nyckelkunder som utgår från den ursprungliga 

klassificeringen de har idag, därefter definieras kundens potential ytterligare med vad 

kunden skulle kunna bli: 

 

"Bland C kan man också ha CA-kunder, det är C-kund en liten kund men den har 

potential att bli en A-kund...annars blir det så lätt att det här är en C-kund och sen ser 

alla det i produktionen och den prioriteras bort. Är det en CC-kund alltså en ren C-

kund då är det helt okej att prioritera bort den men är det en CA-kund då måste vi 

kanske ta hand om den på ett helt annat sätt för det finns potential att den blir en A-

kund." 

 

Isacsson (PG) förklarar att två av de absolut viktigaste faktorerna som företaget måste ta 

hänsyn till är att de klarar av att leverera och att de har den tekniska kompetensen som 

krävs. Nylin (PG) menar att PG konkurrerar med de företag som är pålitliga och 

flexibla. Det finns alltid de företag som är billigare än PG. Sker det förändringar i 

kundernas ordervolym eller de behöver en snabbare leverans så är PG starka. Massana 

(PG) menar att utifrån sin upplevelse är det viktigaste för deras befintliga kunder, 

framförallt i en högkonjunktur att de får sina produkter i tid så att PG inte påverkar 

kundens logistikkedjor och uttrycker sig på följande vis: 

 

"Klarar man det här med leveranssäkerheten då slipper man mycket av den här 

prisdiskussionen som ett konkurrenshot, att alltid vara billigast" 

 

Massana (PG) förklarar vidare att det har förekommit att de har hört att liknande krav i 

en bransch har framkommit i en annan. På så vis har PG kunnat föra över de kunskaper 

de besitter inom ett område till ett annat där användningen ser annorlunda ut. Massana 

(PG) uttrycker sig på följande vis:  
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"Har man konstruerat en smart hörnlösning för att då få ihop två profiler i exempelvis 

en duschkabin, då skulle man ju kunna applicera det för fönster så att säga. Där tror 

jag att vi är ganska så snabba i och med att vi har den här kunskapsbanken och det är 

klart att det skapar ju ett förtroende på marknaden...ju mindre vår kunder behöver 

förklara sig för oss för att vi ska förstå, desto snabbare går ju processen och då kan ju 

dom fokusera på annat" 

 

Personliga Karaktärsdrag 

Lager (PG) uttrycker sig rörande den personliga kontakten med företagen på följande 

vis:  

 

"Det är ju fortfarande så att det är ju människor som vi gör affärer med, vi gör ju 

gudskelov inte affärer via en dator och mailar till varandra utan det är ju individen man 

träffar och sen så utifrån ett kundmöte uppstår någonting så i slutändan så blir det att 

personliga relationer är fruktansvärt viktigt"  

 

Vidare menar Lager (PG) att försäljningssidan inte är styrd utifrån en 

distriktsuppdelning, utan istället är kunderna uppdelade sinsemellan säljarna utifrån 

vem som har bäst koppling och relation. Han säger att säljarna är tekniskt duktiga men 

de måste vinna kundernas förtroende på ett mänskligt plan, inge förtroende och 

trygghet. Personliga karaktärsdrag hos inköparen kan ha en påverkan på vem PG tar 

med sig ut på ett möte menar Lager (PG). Han menar vidare att det handlar om att läsa 

av situationer. Ska en av säljarna möta VD:n hos en kund kan det vara fördelaktigt att 

PG har med sig sin VD så att de får hälsa på varandra. Isacsson (PG) menar att när PG 

ska ut och träffa någon i fordonsbranschen så kräver det en viss typ av säljare, ska de 

arbeta på en geografisk marknad krävs en annan typ av säljare.  

 

Isacsson (PG) hävdar att kompetensen, intresset och läggningen hos säljarna påverkar 

vilka kunder de passar bäst att bemöta. Han beskriver vidare att säljkåren på företaget 

tillsammans med andra anställda fått genomgå en sofistikerad utbildning där psykologer 

och andra experter på området tagit fram frågor där resultatet baserat på färger beskriver 

personliga karaktärsdrag hos de enskilda individerna. Isacsson (PG) var själv med och 

drev igenom att säljkåren skulle gå igenom utbildningen och testet då han anser att det 

är viktigt vid mötet med inköpare. Han förklarar att en del av de här karaktärerna som 
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träder fram i testerna fungerar som motpoler till varandra varav det är vid största vikt att 

ta hänsyn till vid ett möte mellan säljare och inköpare. Träffas däremot två personer 

som tillhör samma kategori eller kompletterande kategorier varandra så blir det en bra 

matchning.  

 

Isacsson (PG) menar att säljare och inköpare inte behöver vara lika varandra men de 

måste kunna kommunicera med varandra. Isacsson & Massana (PG) berättar att det har 

hänt att de har fått byta säljare hos en kund, Isacsson (PG) poängterar att PG måste 

anpassa sig efter situationen. Massana (PG) förklarar olika personlighetstyper på 

följande vis: 

 

"Vi säljare har olika personligheter och det har även våra kunder. Det har hänt att vi 

byter kontakt eftersom att det krockar, man hittar inte varandra helt enkelt. Man säger 

samma saker men förstår inte varandra och man kan läsa ett mail på tre olika sätt. Det 

gäller att persontyperna hittar varandra och det är viktigt i en organisation också att vi 

är lite olika individer så att vi kan spela på de korten lite."   

 

Men samtidigt menar Isacsson (PG) att säljarna måste ta sitt ansvar och möta kunden på 

bästa sätt. Är kunderna inte intresserade av rundprat utan systematiskt vill gå igenom 

betalningsvillkor och leveranstider så måste säljaren ha förmågan att känna av det.  

 

4.2 B2B företag 

CCustomer (CC) 

CCustomer (CC) är ett konsultföretag beläget i Stockholm. Intervju har genomförts med 

Erik Jonsson, VD och grundare. Jonsson (CC) beskriver företagets verksamhet som att 

de hjälper bolag att öka sina intäkter genom att arbeta utifrån ett mer faktabaserat och 

metodiskt säljarbete. De fokuserar endast på B2B försäljning och Jonsson (CC) anser att 

deras främsta styrka är själva säljanalysen som är faktabaserad. Han beskriver att 

konkurrensen ökar i stort sett i alla branscher och CC upplever i sitt dagliga arbete att 

det blir allt svårare för bolag att hitta nya kunder och samtidigt behålla och utveckla 

redan befintliga kunder. De har då utvecklat en metodik där en av beståndsdelarna är 

hur företag kan segmentera kunderna och vidare vad de ser för potential i de olika 

grupperna, vilka bör företaget fokusera på.   
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Norden Machinery (NM)   

Norden Machinery (NM) tillverkar och säljer tubfyllningsmaskiner (NM 2017). Magnus 

Nilsson, Area Sales Manager på NM i Kalmar ställde upp på en intervju. Nilsson (NM) 

ansvarar för försäljningen i Västeuropa, Skandinavien och Ryssland. Nilsson (NM) 

förklarar att företagets första tubfyllare tillverkades redan 1934 och idag är företaget 

världsledande tillverkare av tubfyllningsmaskiner och anledningen till det tror Nilsson 

(NM) är att de endast satsar på tuber och ingenting annat. Sedan 2008 ägs företaget av 

det italienska bolaget Coesia, men Nilsson (NM) understryker att NMs verksamhet är 

belägen i Kalmar där de är cirka 260 anställda. Han berättar att de varje år levererar 

mellan 130-150 maskiner och det mesta går på export. Sverige är en liten marknad och 

NM uppskattar att 98% av försäljningen exporteras. Nilsson (NM) säger:   

 

"Vår vision är att det inte ska finnas ett tubfyllningsprojekt ute i världen som vi inte 

känner till, eller inte blivit tillfrågade i varje fall"    

 

Yaskawa Nordic (YN)   

Yaskawa Nordic (YN) är ett av Nordens största systemhus för robotiserade 

automationslösningar. Företaget grundades på 70-talet i Torsås men ägs idag av 

japanska Yaskawa Electric Corporation (YN 2017). Intervju har genomförts med 

Johnny Jarhall, Executive Sales Director som för tillfället arbetar mycket med framtida 

applikationer och globalt med försäljning och support. Jarhall (YN) förklarar att 

företaget är en av de största industrirobottillverkarna i världen där robotarna är en 

division i företaget men att de även tillverkar annan typ av elektronik. Vidare berättar 

han att företaget har tre fabriker och ungefär 1500 anställda i Europa. En av fabrikerna 

är belägen i Sverige, närmare bestämt Torsås. De är ungefär 160-170 anställda i Torsås, 

Kalmar och Jönköping sammantaget. Sverigefabriken hanterar endast 

robotapplikationer, de nakna robotarna levereras från Japan.    

 

Neste Jacobs (NJ)    

Neste Jacobs (NJ) kommer ursprungligen från att ha varit det finska bolaget Neste Oys 

ingenjörsavdelning men blev 1999 ett eget företag i koncernen under namnet Neste 

Engineering Oy. År 2004 blev Jacobs Engineering Inc minoritetsägare i företaget därav 

namnet Neste Jacobs. Företaget är Nordens ledande leverantör av teknologi-, ingenjörs- 

och projekttjänster till olje-, gas-, bioraffinerings, petrokemisk- och kemisk industri (NJ 
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2017). Intervju har genomförts med Andreas Erensjö som är anställd affärsutvecklare 

och avdelningschef på NJ i Göteborg. Erensjö (NJ) beskriver företaget som ett 

genereringsbolag som till skillnad från många av konkurrenterna i Sverige säljer 

projekt. Vidare berättar han att NJ säljer lösningar till sina kunder verksamma inom 

kemiteknisk, petrokemisk och raffinaderi industri. NJ erbjuder en helhet baserat 

antingen på fastpris eller rörligt pris, de levererar underlag för ett projekt och driver 

även igenom projekten. Erensjö (NJ) säger att de har många specialister och även 

produkter som hjälper kunder i branschen.     

 

T-Emballage (TE)   

T-Emballage (TE) grundades år 1975 i Vetlanda och levererade ursprungligen 

emballage och förpackningar till industritillverkare. Med tiden började även 

hustillverkare visa intresse för företaget och efterfrågade framförallt vind- och 

tätningsskydd. Idag har företaget 56 anställda och är verksamma över hela landet (TE 

2017). Intervjuer har genomförts med: Marcus Ahlstedt, ansvarig för sälj och 

marknadsfunktionen i sin helhet; Anna Stavréus som arbetar med kommunikation och 

ansvarar för all marknadsföring ut mot kund. Ahlstedt (TE) berättar att företaget 

startade redan 1975 och då fokuserade de på emballage till husfabriker och industrin i 

Vetlanda med omnejd. Vidare säger han att emballagesidan fortfarande är en viktig del i 

företaget men att bygg idag är större än emballage. Ahlstedt (TE) förklarar att de 

områdena som TE är verksamma inom är emballage, bygg och logistik.    

 

Saint Gobain (SG)   

Saint Gobain Emmaboda Glas är sedan 1974 ett helägt dotterbolag till Saint Gobain 

som är ett av världens 70 största företag. I Saint Gobain koncernen återfinns mer än 

1400 företag, verksamma i över 50 länder och har ungefär 210 000 anställda. 

Emmaboda Glas fungerar som glaspartner i byggprocessen och erbjuder glaslösningar 

som brandglas, isolerglas, fasadglas med mera för såväl exteriör- som interiör 

användning (SG 2017). Intervju har genomförts med Jari Johansson, VD och Business 

Unit Manager. Johansson (SG) förklarar att Emmaboda Glas hanterar största delen av 

det bearbetade glaset som säljs till Sverige i sin fabrik i Emmaboda. Johansson (SG) 

uppskattar antalet anställda i Sverige till ungefär 130 personer.  
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4.2.1 Segmentering 

Jonsson (CC) inleder med att säga att utifrån hans erfarenhet är segmentering något 

företagen är medvetna om att de borde göra men inte tar sig tid till. Enligt Jonssons 

(CC) uppfattning har B2B företag sällan en teoretisk förankring i sitt arbete, litteraturen 

finns många gånger inte närvarande ute i bolagen. Säljsidan är väldigt praktisk, de 

funderar inte alltid utan de gör istället, de fattar många beslut på magkänsla istället för 

faktabaserat underlag. En konsekvens av förvarande tillvägagångsätt blir att företagen 

arbetar väldigt brett. Jonssons (CC) uppfattning av problembilden är att företagen ofta 

halkar in i gamla hjulspår genom att de ringer kunder de har god relation med sedan 

tidigare och fortsätter arbeta som de alltid har gjort. Vidare menar Jonsson (CC) att 

bolag inte har råd att arbeta på det sättet. Det är inte lönsamt att ägna sig åt fel kunder, 

frågan som uppstår då är vilka kunder ska de ägna sig åt och vilka ska de inte ska lägga 

ner lika mycket tid och resurser på. Jonsson (CC) betonar att företagen måste få insikt i 

var de kan hämta hem intäkter framöver och enligt honom är svaret segmentering. 

Erensjö (NJ) menar att det för dem är nödvändigt att ha en uppdelning av marknaden för 

att de besitter en viss typ av kunskap som endast riktar sig till en viss typ av 

verksamhet. Jarhall (YN) beskriver den största nyttan för YN att dela upp sin marknad i 

olika segment med att de minimerar risker. Går de utanför sina segment så ökar risken 

markant, han menar att det är bättre att hålla sig till de YN kan för då kan de också 

hantera risken. Nilsson (NM) säger att för NM är fördelen med att dela upp marknaden i 

segment att det blir lättare att fokusera på rätt saker mot rätt kund. I samtal med kunder 

vet NM tydligare vad de ska fokusera på och vad som kan utelämnas tack vare att de har 

segmenterat. Ahlstedt (TE) beskriver nyttan med olika segment i liknande termer som 

Nilsson (NM). Ahlstedt (TE) berättar att segmenten har upprättats till nytta för 

säljprocessen och för att få en indelning av kunder. Utifrån deras olika behov har TE 

organiserat sig ur ett säljperspektiv och ett säljprocessperspektiv. Johansson (SG) 

sammanfattar nyttan av segmentering på följande vis:  

 

"Den största nyttan med segmentering är att man lägger krut på rätt saker och att vara 

så effektiv som möjligt. Skulle man hantera alla kunder på samma sätt så skulle det bli 

både dålig kundservice och ineffektiv organisation" 
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Jarhall (YN) uttrycker sig målande om vad riskerna är med att fokusera på ett allt för 

stort område: 

 

 "För 10-15 år sen så var vi lite mer våghalsiga då försökte vi göra nästan allt. Men 

gick på ordentliga smällar då och då. Då sa vi nej nu lämnar vi dem utanför och har en 

handfull fokusområden. För idag finns det så mycket annan teknologi, du kan sätta 

ögon på en robot så du kan se produkter i tredimensionellt för att roboten ska hitta. Du 

kan sätta känsel i händerna i fingrarna på en robot så de kan ta en tomat och ett ägg 

utan att ha sönder det. Det finns så mycket teknik runtomkring. Man kan inte vara 

expert på precis allting det går inte utan man måste välja"  

 

Jonsson (CC) inleder med att berätta att när CC talar med företag om segmentering är 

de ofta till en början fokuserade på segmentering av nya kunder. Företag har överlag 

enligt hans uppfattning ett stort fokus på att finna nya kunder. Jonsson (CC) anser att 

alla bolag drivs av att de vill göra vinst, i slutändan handlar det om att vara lönsamma. 

Vidare påstår hävdar han att den billigaste intäktskronan för företag kommer från en 

befintlig kund som köper mer, den näst billigaste intäktskronan får företagen från en 

tidigare aktiv kund som känner dem väl, den dyraste intäktskronan härstammar ofta från 

en helt ny kund. Därav anser Jonsson (CC) att det är minst lika viktigt att prata om 

segmentering av den befintliga kundportföljen som av nya kunder.  

 

Enligt Jonssons (CC) uppfattning finns det ingen vedertagen segmenteringsmodell som 

används i praktiken av B2B företag. Jonsson (CC) förklarar att vad CC har upptäckt är 

att företag inledningsvis behöver göra en faktabaserad kundanalys. En faktabaserad 

kundanalys ämnar besvara: Vilka är företagets kunder; Vad köper dem; Vilka är de 

största kunderna; Vilka kunder finns ute i den långa svansen; Vilka nya kunder kommer 

in och utvecklas väl; Vilka kunder tappar företaget; Varför tappar företaget de 

kunderna; Vilka tidigare aktiva kunder vill de vinna tillbaka. Utifrån en faktabaserad 

förståelse kan företag enligt Jonsson (CC) komma fram till hur de kan segmentera 

kunderna och vilken potential de ser hos de olika grupperna. Förevarande gör de genom 

att klassificera kunderna utifrån ABC-kunder, där A-kunderna är de kunder som 

företaget anser har störst potential. Hur företag väljer att skilja en A-kund från en B-

kund finns det olika åsikter om, enligt Jonsson (CC). 
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Jonsson (CC) anser att all segmentering på ett eller annat sätt har med behov att göra. 

Genom att studera företagets största kunder, de kunder som köper störst volymer kan de 

generalisera fram ett behov. De största kunderna har enligt Jonsson (CC) ett uppenbart 

behov av företagets varor eller tjänster. Jonsson (CC) presenterar något han kallar 

outside-in, att företagen bör arbeta utifrån-in för att förstå sina kunder, vad de har för 

behov och vad de vill uppnå. Enligt Jonsson (CC) är det centralt i en 

segmenteringsprocess att skapa en hypotes men en förklarande variabel som berör 

svaret på varför dem har de kunderna de har idag. Med en hypotes som förklarar behov 

och önskat läge hos kunderna kan företag segmentera såväl sina befintliga som 

potentiella kunder, enligt Jonsson (CC). Han exemplifierar att ett företag producerar en 

viss produkt och deras styrka är snabba leveranser. I nästa steg tittar de på sina kunder 

eller potentiella kunder och kan urskilja att den här typen av kunder är i behov av deras 

produkt och snabba leveranser. Sedan måste företaget fundera på vilka andra 

segmenteringsvariabler att använda sig av. Kunder som uppvisade behovet av företagets 

produkt och snabba leveranser kanske befinner sig i en viss bransch eller på en viss 

plats.  

 

Avslutningsvis säger Jonsson (CC) att segmentering bör vara en ständigt återkommande 

process hos företagen. Han menar att det är viktigt att företagen har en tydlig behovsbild 

då omvärlden ständigt förändras. Jonsson (CC) hävdar att det är centralt för företagen 

att arbeta utifrån och in för att kunna förstå kundernas olika behov. För att företagen ska 

kunna få en tydlig behovsbild behöver de segmentera.  

 

Johansson (SG) berättar att det produceras så mycket glas idag att det är möjligt att dela 

upp marknaden och hitta hur många segment som helst. Vidare exemplifierar han några 

av de segment SG arbetar med idag som fasadentreprenörer, snickeri, industriella 

kunder och fordonsglas. Vidare berättar han att basen för det SG benämner som 

segment är kundernas olika behov och hur de måste hanteras på olika sätt. Johansson 

(SG) säger att för ett år sedan segmenterade SG sina kunder utifrån potential där 

kunderna klassificerades utifrån ABCD-kunder baserat på hur mycket de teoretiskt 

kunde köpa utifrån storlek på företag. De valde att ändra i det här systemet då de kunde 

konstatera att det fanns en hel del kunder som köpte små volymer men som var 

klassificerade som A-kunder på grund av deras potential att köpa stora volymer. SG 

valde vid den här tiden att ge sina kunder priser och service baserat på klassificering.  
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Johansson (SG) förklarar vidare att de nu valt en mer enkelspårig väg där kunderna 

klassas enbart baserat på hur stora volymer de köper och ingen hänsyn tas till deras 

eventuella potential. Tanken är att de kunder som tidigare var A-kunder men som nu 

blivit en D-kund ska öka sina volymer för att få en högre klassificering. SG gör en 

uppföljning per halvår utifrån förevarande segmenteringsgrunder. Vidare säger 

Johansson (SG) att B2B marknaden har varit erkänt komplex sedan urminnestider men 

att kärnan i segmentering inte är så komplicerat utan att det till stor del handlar om 

bransch, marknad och behov. SG utgår från en prissättningsstrategi i sin segmentering 

vilket han delvis tror beror på branschen men också hur det fungerar på SG med olika 

kundgrupper som måste hanteras på olika sätt. 

 

Nilsson (NM) förklarar att på NM har de delat upp sin marknad i fem segment: 

kosmetik; läkemedel; tandkräm; mat; industri. Nilsson (NM) bekräftar att mycket av de 

segmenteringsarbetet som utförs någonstans tar sin utgångspunkt i befintlig kunskap 

hos personalen. Han förklarar vidare att utgångspunkten i alla fem segmenten är att de 

använder tubfyllare. I övrigt skiljer sig segmenten åt, han berättar att kosmetiksegmentet 

ofta vill använda maskinen till en mängd olika produkter och de kör inte långa batcher. 

Vidare uppskattar de specialfunktioner i maskinen som exempelvis möjligheten till 

designdetaljer. Inom läkemedelssegmentet ser det helt annorlunda ut, de kör ofta väldigt 

få produkter och har ett stort fokus på krav rörande renlighet och sterilmiljö. Nilsson 

(NM) förklarar vidare att kunder i läkemedelssegmentet inte värderar omställningstider 

lika högt som hur man producerar. Han fortsätter med att beskriva industrisegmentet 

som ofta producerar vad han benämner som tuffa produkter så som spackel eller silikon 

vilket är tröga ämnen som ställer andra krav på maskinerna både när det kommer till 

produktion och rengöring. I tandkrämssegmentet behandlas ofta stora volymer vilket 

innebär hastighetskrav på maskinerna det ska gå fort i produktionen. I dagsläget har de 

delat in de befintliga kunderna utifrån de här segmenten och arbetar inte med att 

undersöka den outnyttjade marknaden. Nilsson (NM) menar att det är något som sker 

mer omedvetet, han säger vidare att det i dagsläget inte finns några fasta linjer mellan de 

olika segmenten utan de användas för att förklara att det finns olika krav från olika 

kunder. 

 

Nilsson (NM) förklarar att ett sätt att beskriva uppkomsten av segment på deras 

marknad är trender som de kommer i kontakt med tack vare kunder. För tillfället ser det 
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ett nytt segment öppna upp sig i och med att det blir allt vanligare att ta sina djur till 

veterinären.   

 

Nilsson (NM) förklarar att de behandlar ett segment som en homogen grupp även om 

exempelvis kosmetikabranschen själva segmenterar ner sig i mindre grupper på sin 

marknad. Han menar att för NM som är en maskinleverantör spelar det ingen roll om de 

arbetar med ansiktsvård eller inom vilken förgrening de är aktiva. NM har segmenterat 

för sin egen skull för att enklare kunna dra slutsatser om kundens problem och bli mer 

effektiva i sin hjälp. Samtidigt säger Nilsson (NM) att de nog jobbar mer med att se till 

kundernas specifika behov mer än vad de är medvetna om:  

 

"För alla vill ju väl, alla vill ju ta nästa steg, alla vill ju bli lite mer effektiva. Sen finns 

det olika verktyg för hur man kan göra det. Kalla det för segmentering, det är ett sätt. 

Men prata med tre olika företag så får du säkert tre olika svar." 

 

Ahlstedt (TE) berättar att TE utgår från tre olika produktben: bygg, förpackning och 

logistik. I de tre produktbenen har företaget genomfört en uppdelning i fem olika 

segment. Ahlstedt (TE) förklarar att byggsidan delats in i svensk proffsbygghandel och 

husfabriker. Den andra delen förpackningssidan har TE delat upp i två segment: den 

tillverkande industrin och sågverksbearbetning. Den tredje och sista delen logistik är 

relativt nytt förklarar Ahlstedt (TE). Där erbjuder TE lagerhållning och ompaketering 

mot tredje part och logistik utgör det femte och sista segmentet i företagets uppdelning. 

Ahlstedt (TE) förklarar att grunden till uppdelningen av de olika segmenten baserar sig 

på de olika säljprocesserna som krävs för att möta deras unika behov. Ahlstedt (TE) 

förklarar vidare att de har haft de här segmenten ett tag men att de försöker studera 

uppkomsten av nya behov på marknaden. Han ändrar sig i nästa stund och berättar att 

logistiksegmentet tillkom för en tid sen till följd av att marknaden förändras. Vid 

diskussioner om nya segment och nya kunder menar Ahlstedt (TE) att det till stor del 

handlar om resurser och kunskap:  
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"...har vi resursen, har vi kanalen ut idag, är det så att vi kan spegla våra resurser och 

dra snabba fördelar. Eller har vi i dagsläget ingen kunskap och behöver bygga en helt 

ny organisation för att nå den här ytan. Är det här en strategisk korrekt väg och kan vi 

få payoff på den här investeringen av resurser...så vi gör en bedömning och det är 

egentligen på ledningsnivå...ska vi gå in i det här nya segmentet, hur mycket kan vi 

spegla dagens organisation."  

 

Jarhall (YN) berättar att YN har valt att arbeta inom ett antal segment, men 

segmentering är inte en återkommande process inom företaget. Vidare säger Jarhall 

(YN) att YN inte har en strukturerad plan för hur de går tillväga för att hitta nya 

potentiella segment. YN försöker stundtals bedriva uppsökande verksamhet men oftast 

tar gamla och nya kunder kontakt med företaget. De utvärderar då huruvida det är 

möjligt för dem att hjälpa kunden eller inte. I de fall då företaget upplever att de som 

systemleverantör inte besitter den tillräckliga kunskapen på grund av kundens specifika 

applikation menar Jarhall (YN) att de parar ihop sig med en extern systemintegratör 

som är duktig inom det specifika området. YN levererar således endast nakna robotar. 

Men där YN är både leverantör av roboten och systemet för applikationen menar Jarhall 

(YN) att företaget valt ut specifika segment. Som exempel benämner han stål- och 

metallapplikationer till bilindustrin och även en handfull segment inom träindustrin som 

YN arbetar mot själva, resten görs i samarbete med externa specialiserade 

systemintegratörer.   

 

Erensjö (NJ) berättar att de på NJ inte arbetar utefter något de kallar segmentering, de 

pratar snarare i termerna om en uppdelning av kunderna utefter deras verksamhet. De 

har delat in sina kunder utefter nyckelkunder, mindre kunder och potentiella kunder som 

de tror är intresserade av deras erbjudande. Han säger vidare att det kan benämnas som 

en form av segmentering där de utarbetar olika strategier för olika kunder. Han säger 

vidare att de arbetar inom olja och gas, vidare delar de upp den marknaden i 

kemiteknisk-, terminal-, petrokemisk- och raffinaderiindustri. Varför de är inom den här 

delen av marknaden hänvisar Erensjö (NJ) till tradition och historia då företaget 

härstammar från en av världens största raffinaderikoncerner. På senare tid har de utökat 

sin marknad då svenska kunder inom hamn – och terminalverksamhet har uppskattat 

NJs helhetslösningar. Erensjö (NJ) förklarar att utöver den uppdelning som görs utefter 

verksamhet har NJ delat upp sina kunder utefter nyckelkunder och övriga kunder. Han 
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uppskattar att det på marknaden finns ungefär 10 nyckelkunder och 200 mindre kunder. 

Tack vare att marknaden är relativt liten har NJ inte delat upp marknaden ytterligare 

utan Erensjö (NJ) menar att det faller sig ganska naturligt vilka företaget ska fokusera 

på. Samtidigt säger Erensjö (NJ) att NJ kanske till viss del har låst sig till att hantera en 

viss typ av kunder och då går miste om andra som skulle kunna vara intresserade av 

deras tjänster. Vidare säger han: 

 

"Det kanske är så att vi ska börja tänka mer i såna här banor som att segmentera, 

försöka anpassa vårt erbjudande till andra för kunna öka omsättningen, för vi vill ju 

växa och vi har växt mycket också."  

 

4.2.2 Segmenteringsvariabler 

Jonsson (CC) menar att företag kan göra segmenteringen hur komplex som helst. Hans 

upplevelse är att utmaningen för företagen vid en segmentering ligger i att hitta de enkla 

segmenteringsvariablerna. Vidare menar Jonsson (CC) att utifrån hans erfarenheter har 

företag arbetat så pass brett tidigare att de i dagsläget kommer väldigt långt med att 

segmentera utifrån de större och bredare variablerna.  

 

Jarhall (YN) menar att detaljrikedomen i informationen som YN behöver om sina 

kunder skiljer sig åt. Vidare menar han att säljarna ofta känner av det tidigt när de 

kommer ut till kunden första gången. Jarhall (YN) anser att detaljrikedomen i 

informationen beror på kundens mottagarkapacitet. Nilsson (NM) bekräftar det Jarhall 

(YN) påstår och säger att det finns olika typer av kunder. Det finns kunder där 

informationen inte behöver vara lika detaljrik och vidare andra där de behöver vara 

väldigt insatta. Han menar att i multinationella företag behöver NM vanligtvis ha mer 

insyn. Det är annorlunda avtal och krav då de ska användas över hela världen. Vidare 

säger han att NM behöver vara mer insatta i de fallen där kunderna behöver väldigt 

mycket kontakt och support.  

 

Demografi  

Jonsson (CC) menar att försäljning handlar om att tillgodose behov. Han menar vidare 

att det är möjligt för företag att använda demografiska variabler som bransch, plats och 

storlek i relation till kundernas behov. Nilsson (NM) menar att det kan skilja sig åt 

geografiskt var deras segment befinner sig. Vidare säger han att de olika geografiska 
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områdena kan skilja sig åt i sina krav. Nilsson (NM) säger att för NM är det viktigt att 

vara nära kunden, arbeta på fältet och följa kundernas produktion. Därav använder NM 

ofta agenter när de arbetar globalt. Nilsson (NM) ser inte att platsen spelar speciellt stor 

roll så länge NM arbetar i Skandinavien, där arbetar företagen på ungefär samma sätt, 

tänker likadant och gör liknande affärer. Ser han däremot till den ryska marknaden så 

finns det barriärer när det kommer till språk och kultur och därav arbetar NM med 

agenter. Men NM exkluderar inte kunder på grund av deras plats.  

 

Johansson (SG) säger att det finns glasmästare runt om i hela Sverige och SG har 

projektgrupper placerade runt om i landet. Vidare förklarar han att kunderna hanteras på 

i princip samma sätt överallt och att den geografiska platsen inte har någon större 

betydelse mer än personerna som är i kontakt med kunderna.  

 

Erensjö (NJ) förklarar att det svenska bolaget är verksamma inom Sverige, Norge och 

Danmark men fokuserar på Sverige. Vidare berättar han att på den svenska marknaden 

är NJ ganska nischade och det finns inte så många konkurrenter som arbetar på samma 

sätt som de gör. Arbetar de på marknader utanför Sverige är deras erbjudande lite mer 

vanligt. Vidare säger han att betalningsförmågan kan skilja sig beroende på var deras 

kunder är placerade även om de till stor del arbetar med solida, världskända företag, gör 

de ett projekt i Azerbajdzjan så kan det se annorlunda ut. Men Erensjö (NJ) förklarar att 

inte ens personalen är uppdelade efter plats alltid, utan även internt arbetar de 

internationellt. Just nu sitter personer i Indien, Saudiarabien och Finland och hjälper till 

i ett svenskt projekt. När personalen inte har något att göra i Sverige åker de och hjälper 

till internationellt på projekt i andra länder.  

 

Jarhall (YN) anser att kundernas geografiska placering till viss del spelar roll vid 

uppdelningen av kunderna. Han exemplifierar genom att säga att om en kund är 

placerad i Luleå kan intresset för att slutligen bearbeta den kunden vara av mindre 

intresse. Jarhall (YN) förtydligar genom att säga:  

 

"Det blir dyrt, under ett projekt så blir det massor med möten och man måste vara på 

plats. Oftast kanske du får åka två till tre man för ett förberedande möte. Det kan kosta 

7000 kronor att åka till Luleå fram och tillbaka. Är vi tre man så blir det är 21 000, sen 

ska vi bo över på hotell och erhålla traktamente. Ett projektmöte som bara tar några 
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timmar kostar då 30 000 kronor. Under ett relativt stort projekt kan vi göra 10-15 

liknande möten. Det blir väldigt dyrt, då är det billigare att köra projekt ute i Europa. 

Så det är också en bedömning man gör, sen har du service och såna saker när det väl är 

på plats" 

Ahlstedt & Stavréus (TE) förklarar att TE åtminstone vad gäller det segment som ingår i 

företagets förpacknings- och emballagedel till viss del delat in dem utifrån kundernas 

geografiska placering. Ahlstedt (TE) menar att det beror på två saker:  

 

"Det handlar om två saker egentligen, dels så är förpackningsprodukter logistiskt 

jobbiga, det kostar väldigt mycket att få upp dom till Norrland och då är det andra som 

får fördelar. Det andra är att just när det gäller industri finns det så oerhört stora 

behov, alla behöver emballage. Då kan vi satsa geografiskt på närområdet som 

säljmässigt är billigare" 

 

I bygghandelssegmentet arbetar TE däremot inte utifrån geografisk placering, Ahlstedt 

(TE) förklarar att det snarare beror på hur tillvägagångssättet vid inköpet går till.  

Stavréus (TE) förklarar att storleken på företagen som TE arbetar med spelar stor roll. 

Däremot har de inte tydligt uttalat att det krävs en viss omsättning för att TE ska arbeta 

med vissa kunder framför andra. Hon menar vidare att TE vanligtvis arbetar med stora 

eller medelstora företag. Stavréus (TE) anser att det troligtvis beror på att TE inte är 

billigast och då är utifrån deras erfarenhet endast stora- och medelstora företag 

intresserade. Ahlstedt (TE) förklarar vidare att det också beror på att TE vill arbeta med 

kunder som är i behov av helhetslösningar och en produktbredd, vilket i de flesta fallen 

är stora och medelstora företag. Däremot menar Ahlstedt (TE) att det inte alltid är 

intressant med stora företag i de fall de endast efterfrågar en produkt.  
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Ahlstedt (TE) berättar att när det gäller emballaget arbetar TE i många olika branscher. 

Branscherna i sig skiljer sig åt men TE gör ingen skillnad i sina säljprocesser beroende 

på bransch. Men han säger samtidigt att när det kommer till företagets handlingsplaner 

spelar branscherna en större roll. Han menar att utgångspunkten är att all tillverkning 

behöver någon form av skydd på sina produkter. Men i nästa steg kan de inte se den 

producerande industrin som en homogen grupp för de har olika behov. Produkter, kultur 

och produktion ser olika ut i de olika branscherna. Ahlstedt (TE) berättar vidare att de 

försöker ha stora referensföretag i så många branscher som möjligt för att få kunskap 

om branschen. Vid frågan om företaget arbetar med SNI-koder vid en klassificering av 

de olika branscherna svarar Stavréus (TE): 

 

"Nej det gör vi inte, utan det är lite mer mellan tummen och pekfingret sådär. Så vi är 

inte så tydliga i branschuppdelningen."   

 

Jarhall (YN) berättar att branschen kan spela en stor roll men då framför allt i 

kombination med produktionskedjan. Det kan finnas många applikationer i samma 

produktion och då tittar de på branschen. Om de har en kund som arbetar med metall så 

finns det oftast många steg i deras produktion han exemplifierar kapning, bockning, 

svetsning och målning i alla delar kan de använda olika robotar.  

 

Så som Erensjö (NJ) beskriver det har de en tydlig indelning och fokusering när det 

kommer till bransch. De fokuserar på petrokemiskindustri, raffinaderi, hamnar och 

terminaler. Branscherna har de valt utefter kompetens och det är endast i de branscherna 

mot de typerna av kunder de gör projekt. Erensjö (NJ) poängterar att han tror att de är 

ganska unika i det avseendet att de endast fokuserar på olja, gas och kemiskindustri. 

Konkurrenterna är även inne i projekt som berör infrastruktur att bygga vägar och broar. 

De är även inne och konsulterar i bilindustrin. Därav tror han att även NJ skulle vara 

kapabla att hjälpa andra kunder men han anser att de har ett bra fokus. Det finns många 

stora industrier men ingen av konkurrenterna har den profilen som NJ har.  

 

Driftvariabler 

Nilsson (NM) förklarar att i deras verksamhet är det av stor vikt att NM ständigt ligger i 

framkant i innovation och produktionsteknisk utveckling. Med tanke på att NM 

tillverkar hela maskiner till deras kunder är det viktigt att de förstår kundernas behov av 



  
 

87 

olika teknologier men också tillsammans med kunden utvecklar nya innovationer. 

Vidare förklarar Nilsson (NM) att företaget ser till att deras maskiner är framtidssäkrade 

och erbjuder således kunden möjligheter till att uppgradera maskinerna i de fall 

kunderna behöver på grund av ett ökat behov eller får nya krav.  

 

Jarhall (YN) förklarar att YN måste ha kompetens inom kundernas varierande 

produktion, han exemplifierar och säger:  

 

"Då betyder det att om vi är på en bilfabrik så måste jag förstå processen i bilfabriken 

och deras behov. Om jag åker till ett slakteri så måste jag förstå livsmedelshantering 

och vad de har för krav. Arbetar vid med en träkund, samma sak. Att hantera produkter 

till en bil som är gjord av metall och kompositmaterial är en sak, sen kommer du in till 

livsmedel det ska vi inte prata om, det är helt andra förutsättningar..." 

 

Vidare förklarar Jarhall (YN) att det är hos säljarna och applikationsingenjörerna 

kompetensen ligger. Säljarna och applikationsingenjörerna är specialiserade på vissa 

applikationer och segment. I de fallen YN inte har den kompetensen som krävs inom 

kundens område kontaktar de en systemintegratör som har de kunskaperna både när det 

gäller den typen av kunder, deras material och deras krav och samtidigt den tekniska 

applikationen. YN lämnar då över projektet till den systemintegratören och levererar 

bara den nakna roboten till kund. Roboten är bara en del i den totala lösningen till kund 

sen allt runtomkring är väldigt kundanpassat. I de fall där YN känner sig trygga och vet 

att de har kompetensen, tar de sig själva an projektet. Jarhall (YN) menar att det inte 

finns någon anledning för dem att ge sin in på områden där de inte är tillräckligt insatta 

då det handlar om så komplexa teknologier.  

 

Erensjö (NJ) förklarar att anledningen till varför NJ arbetar mot vissa segment och 

kunder grundar sig i NJs kunskap. Då företaget är verksamt inom avancerade processer 

så som raffinaderi och petrokemi är det av största vikt att NJ har tillräcklig kunskap om 

de olika kundernas produktionsteknologi och deras driftexpertis. På så vis kan de 

värdera mängden resurser som ska fördelas till respektive kund. I NJs fall förklarar 

Erensjö (NJ) att kunderna köper in kompetens och ett mervärde, vilket gör att kundens 

kärnverksamhet styr huruvida NJ har kompetensen att tillsammans med kund utveckla 

deras drift.  
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Nilsson (NM) förklarar att i Kalmar erbjuder NM sina kunder ett innovationscenter där 

kunder får komma till fabriken och tillsammans med NMs tekniker testa en prototyp 

eller testa förbättringar av maskinerna. Nilsson (NM) ser det som fördelaktigt om NM 

tillsammans är med och utvecklar kundens produktion. Han uttrycker sig på följande 

vis: 

 

"Om våra kunder ska börja med en ny produkt så vill vi inte att dem ska stå ute och 

laborera själva med sina maskiner. Vi har ett teknikcenter här utanför, kunderna kan 

fokusera på att producera, för varje tub som kommer ut ur maskin så är det nya pengar 

in på kontot för dem. Det är bättre att vi hjälper dem här och gör nya innovationer, 

inställningar och annat" 

 

Jarhall (YN) poängterar att en av de viktigaste faktorerna de tar hänsyn till innan de 

börjar göra affärer med sina kunder är mottagarkapacitet. Han berättar vidare att det 

finns en hel del små företag som har mycket pengar men inte kompetensen att hantera 

en robot: 

 

"Det finns kunder framförallt här i Sverige, så har det funnits genom åren här i 

Småland företagare som har hur mycket pengar som helst. De vill köpa en robot till sin 

fabrik för det är häftigt att ha en robot och dom tror att dom ska kunna sitta och skryta 

lite på rotarymötena om det. De kan lägga ner mycket pengar på det och dom tror att 

det löser alla problem, sen går vi in och kollar vad kunden egentligen har för 

kompetens till allt det här de ska köpa. Då ser vi att nej men det fungerar inte och 

fungerar det inte så är det vi som får kniven i ryggen vad det lider, vi får ett dåligt rykte 

för att det inte fungerar. Men anläggningen kanske hade fungerat om kunden haft 

kompetensen att sköta den och förstå den men då får vi många gånger säga till kunden 

nej stopp, visst ni siktar på nivån här uppe men vi tycker nog att du kanske ska börja 

här."   

 

När YN väljer att neka kunden kan det uppstå konflikt berättar Jarhall (YN). De kan ha 

svårt att acceptera att de blir nekade när de har betalningsförmågan. Men det finns också 

kunder som uppskattar deras råd då det handlar om mycket pengar och även kunderna 

vill att det ska fungera. Han understryker vikten av att personalen till kunderna går de 
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utbildningar som är nödvändiga. YN erbjuder teknisk support och Jarhall (YN) förklarar 

att en del kunder inte är i ett speciellt stort behov för att de inom företaget har en hög  

teknisk kompetens medan andra mindre företag har ett stort behov.  

 

Både Ahlstedt (TE) och Stavréus (TE) förklarar att TE i så stor utsträckning som 

möjligt vill vara delaktiga i kundens produktionsprocess för att kunna vara med och 

påverka. På så vis menar Ahlstedt (TE) att det är viktigt för TEs säljare att de är 

införstådda i kundens produktion för att veta vad de ska erbjuda kunderna. Vidare 

menar Ahlstedt (TE) att de kunder som inte är intressanta för TE är stora företag som 

åtminstone anser sig själva besitta den tekniska kompetensen och som inte är 

intresserade av TEs tekniska eller logistiska support. I dagsläget har TE en tydligt 

uttalad strategi vad gäller prioritering. Ahlstedt (TE) uttrycker sig på följande vis:  

 

"Vi har en tydlig strategi när det gäller just hur vi ska växa, vi har ju ett krav på oss att 

vi ska kontinuerligt växa med bibehållen vinstmarginal. Så att vi har ju prio ett för hela 

organisationen och det är att säkra dagens affär. Prio två är att lägga till varugrupper 

hos de kunder vi redan har och det tredje är att ta nya kunder med nya produkter så det 

är den prioriteringsordningen vi har. Så att svaret på frågan är att bredda våra 

befintliga kunder. Det är alltid det snabbaste sättet, snabbaste payoff" 

 

Även om det är långa processer att hantera nya kunder fortsätter Ahlstedt (TE) med att 

TE måste ha kunskapen om hur de ska hantera och bearbeta nya och potentiella kunder, 

eftersom att det alltid finns en risk för att tappa en kund. Ahlstedt (TE) berättar att i de 

fall TE får träff på en kund som inte riktigt passar in i företagets nuvarande segment 

börjar de utvärdera huruvida det finns fler aktörer som har liknande behov men som i 

dagsläget inte använder TEs produkter eller liknande produkter. Ahlstedt (TE) förklarar 

däremot att en sådan utvärdering vanligtvis brukar uppstå till följd av att företaget blivit 

kontaktade av potentiella kunder.  

 

Jarhall (YN) säger att där YN står idag så vill de utvecklas tillsammans med sina 

befintliga kunder. Men sen finns det kunder som liknar deras befintliga kunder men som 

antingen inte har någon automotion alls eller så använder de sig av en konkurrent. Där 

vill YN gärna in. Vidare vill YN hitta nya områden och applikationer, för att säkra upp 

framtiden. 
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Nilsson (NM) anser att det är viktigt för företaget att se till trenderna när det kommer 

till att finna potentiella användare som i dagsläget använder en annan produkt, men som 

på grund av trender övergår till att använda sig av tuber. Förevarande är något som 

Nilsson (NM) menar att han hör både från små kunder men också multinationella 

kunder runtom i världen. Han förklarar däremot att kunderna inte på en natt vänder och 

byter från exempelvis flaska till tub utan det sker till en början i små skalor. Nilsson 

(NM) understryker att NMs kunskap om potentiella användare av tub är god i och med 

deras position på marknaden. Däremot berättar Nilsson (NM) att kunskapen kring 

potentiella kunder som använder sig av konkurrerande varumärken i dagsläget inte är 

tillräckligt god. Nilsson (NM) menar att han vid flertalet gånger fått samtal från 

potentiella kunder som han inte visste existerade. Även om de i dagsläget kontaktar NM 

menar han att företaget måste bedriva någon form av uppsökande verksamhet, ett sätt 

menar Nilsson (NM) är att kontakta tubleverantörerna för att få en inblick i vilka deras 

kunder är. 

 

Johansson (SG) berättar att för tillfället är SG ett förlustbringande bolag. De har inte så 

mycket extra kapacitet att söka nya kunder. Deras fokus för tillfället är att utvecklas 

tillsammans med nuvarande kunder. De skulle vilja göra något annat men så som 

verkligheten ser ut i företaget för tillfället måste de vara kostnadseffektiva och fatta rätt 

beslut.  

 

Tillvägagångssätt vid inköp 

Jonsson (CC) menar att det inte går att bortse från att B2B försäljning är ganska 

komplext. Det handlar i många fall om komplexa varor och tjänster och det är många 

människor involverade i att fatta ett beslut. Försäljning är ett ganska aktivt arbete med 

många kontakter. Johansson (SG) uttrycker sig på följande vis rörande förståelsen kring 

kundens inköpsorganisation:  

 

"Först och främst, för att kunna sälja till en kund på ett vettigt sätt och kunna maximera 

försäljningen måste du förstå kunden, hur dom fungerar, hur dom köper och varför dom 

köper. Det är en självklarhet i vilken försäljning som helst." 
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Vidare säger Johansson (SG) att det finns en hel del studier som säger att företag måste 

ta reda på vilka som är nyckelperson eller innehar nyckelroller i inköpsorganisationen 

och som inverkar på inköpen. Om förevarande säger han följande:  

 

"Om vi pratar om större kunder, arbetar vi med en dörrtillverkare som köper av oss för 

25 miljoner per år då är det klart att vi har en annan pejl och gör en annan analys av 

vilka som har inverkan på inköpen. Däremot om vi pratar om en glasmästare som 

jobbar i egen regi och har en eller två anställda, det är ju två helt skilda världar. Där 

går vi inte in och analyserar hur han tänker, det är ju han som bestämmer precis allt. 

Där handlar det mer om relationsbyggande och vidare magkänsla kring varför han 

köper av oss eller varför han köper av någon annan. Så stora kunder där försöker vi 

naturligtvis förstå motparten eller organisationens beslutsprocess."  

 

Erensjö (NJ) förklarar att när de arbetar med stora investeringar så delas deras projekt in 

i tre faser. Där de två inledande faserna är förarbete innan de har sålt in hela projektet, 

under den här tiden arbetar de väldigt nära den inköpande organisationen och deras 

styrelse. De lär känna varandra väldigt väl under den inledande delen innan de har sålt 

in projektet och fått godkänt av styrelsen. Erensjö (NJ) menar att många av de kunderna 

de gör affärer med är ganska konservativa, de har en viss kultur och bruksmentalitet. 

Om det gäller mindre inköp kan de vara ganska ostrukturerade. Men de uppskattar om 

man kan deras verksamhet, deras sätt att arbeta, deras produktion och deras produkter. 

Vidare menar Erensjö (NJ) att de ser en trend i Sverige för tillfället där kunderna vill 

effektivisera sina inköp och köpa projekt istället för att ha en projektledare på företaget 

och köpa in ingenjörer från alla möjliga konsultbolag.  

 

Ahlstedt (TE) förklarar att det finns både fördelar och nackdelar kring om den 

inköpande organisationen är centraliserad eller decentraliserad. Den största fördelen 

med en centraliserad inköpsorganisation menar han är att om TE vinner kampen om 

avtalet så får de en stor affär direkt. Han exemplifierar bygghandelskedjor där TE om de 

vinner avtalet får leverera till alla inom kedjan. Nackdelen som Ahlstedt (TE) ser är att 

om inköpsorganisationen styrs centralt så har de begränsade möjligheter och förmågor 

att lära sig produkterna. Oftast blir det vid centrala inköp endast en jämförelse mellan 

priser där en produkt ställs mot en annan, menar Ahlstedt (TE). Stavréus (TE) fortsätter 

med att säga att centraliserade inköp ofta är väldigt produktorienterade och hon anser att 
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TE är väldigt duktiga på relationer vilket inte prioriteras i samma utsträckning vid 

centrala inköp. Ahlstedt (TE) förklarar att segmenten skiljer sig åt när det kommer till 

inköp och uttrycker sig på följande vis: 

 

"Tittar man på bygghandelssidan jobbar vi med att sälja in oss centralt och övertyga 

dem om hela vårt koncept, våra kärnvärden, visar att vi är en aktör som man kan lita på 

och som klarar av att hantera det här. Jobbar vi med en industri, så går vi direkt på 

avtalet och direkt på produkterna så det skiljer sig väldigt mycket" 

 

Jarhall (YN) förklarar att det kan vara problematiskt med en centraliserad 

inköpsorganisation. Framförallt om YN har väldigt bra och nära kontakt med fabriken 

som är insatta i deras produkt och applikation men som egentligen inte tar några beslut. 

Då måste YN ta kontakt med ytterligare en funktion som eventuellt inte är lika insatt. 

Vidare gäller det att sköta allt i rätt ordning, att ta kontakt med rätt personer först så att 

det inte uppstår några konflikter. De senare menar Jarhall (YN) är speciellt viktigt när 

YN gör affärer utomlands. Jarhall (YN) förespråkar starkt att säljarna på YN gör en 

grundlig undersökning innan det ska besöka en ny kund. Han menar att internet har 

öppnat upp ny möjligheter när det kommer till att sätta sig in i kundernas organisation. 

Det är numera möjligt att se hur många anställda kunden har, ta del av deras nyckeltal, 

finansiell data, omsättning, hur styrelsen ser ut och vem det är som bestämmer. Jarhall 

(YN) påstår att den här typen av undersökning är fördelaktig både för YN och kund. 

Kunderna uppskattar när YN visar att de har läst på om deras verksamhet. Jarhall (YN) 

säger att undersökningen framförallt kan komma till användning när YN ska försöka 

avgöra vem som egentligen är beslutsfattande. Han menar att det inte är ovanligt att de 

lägger ner väldigt mycket tid på fel person som i slutändan inte har någon 

beslutanderätt. Jarhall (YN) avslutar med att säga:  

 

"...men tyvärr tror jag det är få som gör det, oavsett om jag propagerar för det. Men jag 

märker ibland det finns dom av våra säljare som är väldigt pålästa och duktiga."  

 

Ahlstedt (TE) menar att det är en nyckelfaktor för TEs säljare att ha kunskap om. Han 

menar vidare att de diskuterar det vid varje säljmöte huruvida säljarna sitter och pratar 

med rätt person, som har mandat att bestämma. Däremot menar Ahlstedt (TE) precis 

som Jarhall (YN) att huruvida säljarna undersöker vem som sitter på rätt mandat 
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varierar beroende på säljaren. Ahlstedt (TE) säger att i vissa fall genomför säljaren en 

undersökning på eget bevåg för att ta reda på vem som besitter makten över inköpet. I 

andra fall görs en sådan undersökning först i efterhand när processen har dragit ut på 

tiden och säljaren inte fått något svar från den första kontaktpersonen. Ahlstedt (TE) 

menar vidare att de oftast vill träffa många ytor i kundens organisation för att på så vis 

skapa sig en förståelse för organisationens maktstruktur. Han anser att känna till 

maktstrukturen hos den inköpande organisationen är av stor vikt samtidigt som det är en 

stor utmaning. Ahlstedt (TE) uttrycker sig på följande vis:  

 

"Man måste till en början se hur ser organisationen ut, men också gå ut och möta de 

olika personerna. Vi vill ju gå ut i produktionen, prata med flera ytor för att få grepp 

om det, det räcker inte med att läsa någon organisationstablå. Du måste vara ute o 

prata med folk och skapa relationer för att få en förståelse för det här. För då märker 

man ju det"  

Ahlstedt (TE) berättar vidare att det finns företag där det centrala inköpet delegerar ut 

ansvaret och bestämmanderätten till nyckelpersoner i produktionen. Det kan vara så att 

officiellt bestämmer inköparen men i verkligheten sitter mandatet någon annanstans. 

Det är också därför det kan vara så svårt att veta vem det är som bestämmer men det är 

av största vikt att ta reda på förklarar Ahlstedt (TE). Nilsson (NM) berättar att de 

föredrar om de i produktionen har beslutanderätten eller åtminstone är med på möten då 

de har en förståelse för maskinerna som NM säljer. Har fortsätter med att säga att om en 

kund har med sig en ekonom ser de bara siffror och då är det svårare för NM att få 

igenom affären. 

 

Vid diskussion om inköpskriterier förklarar Ahlstedt (TE) att många kriterier med åren 

har standardiserat. Han påtalar att de flesta företag idag har någon form av code of 

conduct. Det finns en tydlig kravbild från inköparna och TE arbetar ständigt med att 

efterfölja de här kraven. Ahlstedt (TE) säger att de tycker att det är väldigt bra om 

kunderna har en hög kravbild för då är det många av konkurrenterna till TE som faller 

bort. 

 

Jarhall (YN) berättar att de inte är intresserade av att ge sig in i läkemedelsbranschen då 

det finns så mycket regelverk rörande renhet. Det innebär att YN måste konstruera om 

delar för att minska risken för bakterier. Vidare förklarar han att eftersom YN anser sig 
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vara duktiga inom metallfabrikation så anser de att läkemedel är för långt borta från 

deras kärnverksamhet.  

 

Ahlstedt (TE) säger att ett krav som TE ställer är att de inte gärna arbetar med flyktiga 

affärer. Ahlstedt (TE) säger att de alltid finns de som säljer produkterna billigare än va 

de kan. TE satsar inte på att vara billigast utan de erbjuder sina kunder en helhet. Vidare 

säger Ahlstedt (TE) att de inte är intressant med stora företag som låter flertalet aktörer 

slåss om att vinna en upphandling.  

 

Jarhall (YN) och Nilsson (NM) är väldigt tydliga med att varken YN eller NM kan 

konkurrera med låga priser då de både levererar väldigt dyr teknik. Jarhall (YN) säger 

att affärer där endast priset står i fokus väljer de att avstå ifrån. Nilsson (NM) är tydlig i 

sin diskussion rörande pris:  

 

"Det finns vissa kunder som jag inte kommer offerera någonting till. De har fått så pass 

många offerter sedan tidigare men hela tiden sagt att ni är för dyra, ni är för dyra, då 

har man inte riktigt förstått det här. Samtidigt så vill de gärna ha Norden, så att 

strategin är den att jag lägger på 10%, lägg en order, sen kan vi börja diskutera med 

er. Så att ja, de som inte förstår värdet de är inte intressanta för oss. De flesta förstår 

det efter ett tag, men det kan ta tid." 

 

Nilsson (NM) fortsätter diskussionen och understryker att de inte är intresserade av 

kunder som endast fokuserar på pris. Han menar att de finns kunder som sätter värde på 

vad dom egentligen får när de köper en maskin av NM. Nilsson (NM) säger att deras 

maskin kanske är tre gånger så dyr som konkurrenten men om kunderna vill ha lägst 

kostnad per tub bör de välja NM. Konkurrenternas maskiner blir dyrare i längden påstår 

Nilsson (NM) då de inte håller samma kvalitet eller producerar till samma hastighet som 

NMs. Nilsson (NM) berättar att NM själva inte leasar ut maskiner men att många av 

deras kunder går via leasingbolag för att köpa en NM maskin. Han förklarar att det är ett 

betalningssätt, vad kunden har för betalningsmöjligheter. Vidare att NM i de 

situationerna gör upp allting med slutkund men hur de löser den finansiella biten är inte 

intressant så länge NM får sina pengar. NM är inte intresserade av att agera bank, det 

finns det andra som är bra på menar Nilsson (NM). 
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Erensjö (NJ) menar att för NJs kunder handlar allt i slutändan om priset: 

 

"Det börjar med det storstilade och ambitioner och mervärden och sådär. Men sen 

kommer du aldrig bort från de svarta siffrorna och Excellarket på slutet." 

 

Situationsfaktorer 

Jarhall (YN) menar att i kontakt med kund gör de alltid en affärsbedömning huruvida 

applikationen kunden efterfrågar är repetitiv eller inte. Om YN ska gå in i en affär där 

det krävs en helt ny applikation kommer de spendera en hel del pengar på utveckling. 

Då analyserar de den totala efterfrågan på marknaden och gör en bedömning om det i ett 

senare skede finns fler kunder som har användning för den här typen av applikation i 

Sverige eller världen. Om det inte finns så många kunder på marknaden utan de är 

väldigt få så avstår YN i de flesta fall från affär. Vidare måste de alltid göra en 

bedömning huruvida applikationen är tekniskt möjlig. Stavréus (TE) förklarar att för 

deras del är det viktigt att kunderna har fler än en produkt eftersom företaget besitter en 

bredare kunskap och deras produkter kan användas på många olika sätt.  

 

Vid en diskussion om storlek av inköp berättar Jarhall (YN) att vid allt för stora inköp 

väljer YN att avstå. Han exemplifierar om en stor bilfabrik vill beställa 2000 robotar, de 

vill ha en stor volym till ett billigt pris, då tar YN ett strategiskt beslut och tackar nej.  

 

"En sån kund ställer dessutom ofta väldigt höga krav, alltså på när det ska levereras, 

det går åt många resurser, det ska monteras och så. Vi är ju knappt 200 personer 

anställda här i Sverige tillexempel. Det betyder att vi skulle blocka vår verksamhet för 

månadsvis om vi skulle ta en sån affär och inte kunna serva våra andra kunder."  

 

Jarhall (YN) menar att kunder som vill köpa 200-250 robotar snarare passar YN. 

Ahlstedt (TE) berättar att TE vanligtvis arbetar med kunder som är stora eller 

medelstora där inköpen är förhållandevis stora. Vidare förklarar Ahlstedt (TE) att de 

riktigt stora företagen som har sina egna tekniker och som är intresserade av att köpa in 

endast en produkt eller en lösning inte är intressanta då de inte leder till några stora 

försäljningar för TE. Ahlstedt (TE) säger att de på förpackningssidan har en 

klassificering där de delar in kunderna utefter potential. Han menar att det skulle kunna 

likna de som kallas en ABC-klassificering där de lägger ner mer tid och energi på 
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befintliga kunder eller prospekts som har potentialen att blir storkunder. De utgår i sin 

indelning efter befintlig volym och potentiell volym, vidare antalet produkter. Stavréus 

(TE) poängterar i nästa stund vikten av att ha referensföretag inom varje segment som 

kanske inte har stor potential men som är intressanta på grund av namnet. Ahlstedt (TE) 

berättar att de har något som de kallar för referensportfölj med kunder som kanske inte 

har så stor potential men som ändå klassas väldigt högt för att TE anser att det är viktigt 

med referensföretag. Klassificeringen används vid arbete med handlingsplaner och hur 

de ska bearbeta kund. En kund som hamnar i en lägre klass bearbetas endast av 

företagets back-office och kundservice då de har begränsad potential. Vidare i de fallen 

företagen har hög potential letar TE efter företag som uppvisar likheter med de 

företagen:  

 

"Vi tittar mycket på tvillingar, alltså dom företagen vi har idag, vad har vi för tvillingar 

till dom företagen." 

 

Ahlstedt (TE) berättar att företaget strävat efter att bredda sig för att inte vara för 

känsliga för konjunkturer. Erensjö (NJ) berättar att eftersom det är få aktörer att arbeta 

med så är de känsliga för miljöförhållanden och NJ har i vissa fall blivit lidande av det. 

NJ har försökt slå sig in mer på den norska marknaden men på grund av de stundande 

oljepriserna har det varit svårt. Vidare förklarar han att eftersom NJ arbetar mycket med 

raffinaderi så är dem väldigt beroende av priset på olja då det påverkar kundernas 

investeringar.  

 

Vidare berättar Erensjö (NJ) att det är viktigt att följa med samhällsutvecklingen och de 

framtida trenderna. NJs ägare Neste är världens största ickefossila raffinaderi. Företaget 

har gjort stora investeringar på biosidan och NJ har varit en del av teknikutvecklingen 

och även investeringarna. Han hävdar att mycket är på utvecklingsstadiet och att det 

krävs politiska incitament som är med och driver investeringarna. Han menar att den här 

typen av projekt kräver infrastrukturförändringar. Men han poängterar att även om allt 

är i utvecklingsstadiet är det viktigt för NJ att följa med kunskapsmässigt då de ser 

trender kring att allt fler satsar: 

 

"Men däremot så märker vi ju att alla kommer satsa på det liksom och där kommer det 

ju vara oerhörda investeringar då. Det tåget vill man ju vara med på." 
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Jarhall (YN) är också inne och berör de framtida trenderna, han berättar att en stor del  

av deras affärer globalt berör avgassystem till bilar.  

 

"Vi vet ju också hur framtiden ser ut, en elbil behöver ju inte ett avgassystem och vad 

gör man då, då måste vi hitta nya områden den dagen. Det kanske är 30% av vår 

business totalt och då måste vi hitta helt nya användningsområden." 

 

Jarhall (YN) menar att tekniken förändras snabbt, saker som inte tycktes möjliga för 

två-tre år sen gör man idag utan problem. Det gäller att vara med i den ständiga 

utvecklingen.  

 

YN har ett ständigt risktänkande i varje affärsbedömning och en stor del av deras 

segmentering är baserat på hur de ska undvika stora risker. Jarhall (YN) berättar att YN 

gör en ekonomisk kontroll och analys av alla nya kunder och det händer att de får 

rekommendationer att inte göra affärer med en del kunder. Om det finns en risk att ingå 

ett avtal med en kund händer det att YN säger:  

 

"Vi ska göra det här projektet, men våra betalningsvillkor ser ut på så vis att 40% får ni 

betala vid orderläggandet, för nu måste vi börja lägga ner en massa ingenjörstid under 

några månader. Ni får betala 50% innan det här systemet lämnar vår fabrik och ni får 

betala resterande 10% när det fungerar och går. Då kanske dom säger men dom 40% 

det kan inte vi betala. Då kan det hända att vi går med på att de får betala 20% men de 

får lämna bankgaranti på 40%.  Kan de inte det så genomför vi inte affären, för vi vill 

ju ha betalt." 

 

Ahlstedt (TE) berättar att företaget i samtliga fall utgår utifrån kontrollfaktorer för att 

bedöma kundens finansiella styrkor, för att på så vis ha kontroll på vilka risker de tar. I 

de fall då en potentiell kund har tydliga problem med sin finansiering krävs det mycket 

för att TE ska fatta beslutet att göra affären. Vid frågan om hur tankarna går kring 

nystartade företag svarar Ahlstedt (TE) att det beror på vilka finansiella styrkor den 

potentiella kunden har bakom sig.  

 

Erensjö (NJ) förklarar att de oftast arbetar med stora solida företag som de redan har 

kunskap om vad de har för ekonomisk status. Erensjö (NJ) berättar däremot att om de 
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ska gå in i ett projekt i exempelvis Azerbajdzjan kan det vara annorlunda, men 

vanligtvis är företagen så pass välkända så att deras finansiella styrka är oftast väldigt 

god. Men han säger vidare att NJ oftast får ett underlag och under 

införsäljningsprocessen lär de känna företaget så att de vet var de står finansiellt och 

endast kan koncentrera sig på projektet när förstudien tar sin början. 

Jonsson (CC) förklarar att storleken på affären och längden på säljprocessen är faktorer 

som kan avgöra hur detaljerad en segmentering bör vara. I de fall det handlar om affärer 

på flera miljarder och det är en kund som företaget har haft ett samarbete med under 

väldigt lång period kan det vara nödvändigt att gå ner djupare i segmenteringen.  

Jonsson (CC) ger följande exempel: 

 

"Låt säga att vi tittar på en affär på flera miljarder och i en sån affär, du kanske har 

jobbat i 10 år... Då måste vi förstå vem den här saudiarabiska shejken är, vem hans 

bror är, vem hans syster är, vilken bil han kör, vilken golfbana, vilken drink, och hur 

stark den drinken ska vara... Men när du har billiga tjänster, ringer ett företag och 

säljer mobilabonnemang till vårt bolag, då vet inte dom vilken drink jag gillar för det 

har dom inte råd med, för det är inte så stora marginaler"  

 

Personliga Karaktärsdrag 

Erensjö (NJ) bekräftar att personliga karaktärsdrag hos säljare och inköpare spelar roll 

vid ett möte. Eftersom att NJ säljer teknikfokuserad kunskap så är det vanligt att träffa 

teknikkunniga inköpare. Samtidigt säger han: 

 

"Jag tror fortfarande att det är 70% relation och sen de här 30% så måste du vara en 

ganska duktig tekniker och sen kan det givetvis också vara en kombination du kan ha en 

säljare som är duktig på att bygga relationer men sen måste du backa upp den med 

någon duktig ingenjör då tillexempel."  

 

Ahlstedt (TE) påtalar även han vikten av relationer. Han säger att en del kunder har de 

haft i många år. Där är TEs säljare och andra anställda på ständiga besök hos kunden 

och känner de olika delarna i deras organisation, deras produktion, deras utmaningar. 

Dit vill TE komma med alla sina kunder, genom starka relationer kan TE utföra de bästa 

lösningarna. 
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Nilsson (NM) berättar att av de fem säljare som sitter i Kalmar är alla fem helt olika 

karaktärer. Han säger att det är deras chef som är bra på att hitta olika personligheter 

och placera ut dem efter geografiska områden.  

 

"Jag tillexempel skulle inte kunna jobba ihop med Japan, det skulle vara jättesvårt. Men 

vi har en kille här som gör ett fantastiskt jobb i Japan. Han kanske skulle ha svårare att 

jobba mot Ryssland eller USA till exempel. Tillsammans fungerar vi som en familj det 

är egentligen också unikt. Men det är väl tack vare att vi är så pass olika att vi kan 

bidra med olika saker."  

 

Jarhall (YN) bekräftar till viss del det Nilsson (NM) är inne på och säger att det är 

viktigt att anpassa sig på olika geografiska områden. Jarhall (YN) menar att YN inte kan 

bete sig på ett skandinaviskt vis i alla situationer. Han pratar vidare om internationellt 

affärsmannaskap, klädsel och vem du ska hälsa på först om du äntrar en möteslokal.  

Jarhall (YN) förklarar mer generellt att de försöker dela upp sina säljare på så vis att de 

kan tala på ett korrekt vis som kunden förstår:  

 

"Vi försöker att dela upp oss så att, det är ju så här att man måste kunna prata med 

bönder på bönders vis heter det ju." 

 

Han menar vidare att det kan vara fördelaktigt att vid förhandling med kund ha insikt i 

vem det är som ska sitta med på mötet. Ska kunden ha med sig en ekonom kan YN ta 

med sig finanschefen så att de kan tala med varandra, vilket inbringar förtroende. Jarhall 

(YN) berättar att det har hänt att de har fått byta ut säljare för att de inte passar ihop med 

inköparen på ett personligt plan. Ahlstedt (TE) förklarar att även TE hamnat i 

situationer där säljaren och inköparen inte alltid kommit överens och tagit beslutet att 

byta säljare, men understryker att det inte förekommer ofta.  

 

"Det kan ju vara så att en säljare är populär hos 99% av kunderna, men så är det 1 % 

som, tyvärr inte gillar honom eller henne och då får man byta, man får liksom inte ha 

den prestigen riktigt, utan man får inse att man inte är älskad av alla"  

I vissa fall menar däremot Ahlstedt (TE) att det är viktigt att säljaren anpassa sig till 

personerna de möter vid inköpen och framhäver vidare att han anser att en säljares 

största förmåga är att kunna vara en kameleont. Ahlstedt (TE) berättar att företaget har 
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gått från att tidigare ha sina säljare på förpackningssidan och byggsidan uppdelade 

utefter distrikt till att ha dem uppdelade utefter sina personligheter. Anledningen menar 

han är att vissa säljare är bättre på att förvalta och ta hand om relationer med kunder 

medan andra är bättre på att hantera nya kunder. Ahlstedt (TE) menar att det inte är 

optimalt resemässigt för säljarna men att han snarare tror på fördelen av att ha rätt 

personlighet på rätt ställe, det väger tyngre.  
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5 DISKUSSION & ANALYS 

I nedanstående avsnitt diskuteras den teoretiska referensramenen i relation till det 

empiriska resultatet och vävs samman av en analys. Kapitlet inleder med den befintliga 

uppfattningen om segmentering och segmenteringsprocess. Vidare avslutas kapitlet med 

en sammanfattning av nyttan med de segmenteringsvariabler som framhävts i studiens 

undersökningsmodell.  

 

 

 

5.1 Segmentering  

Mitchell & Wilson (1998) menar att antalet definitioner av begreppet segmentering är 

nästan lika många som författarna som gjort dem. Även ute bland företagen verkar 

synen på segmentering skilja sig åt. Nilsson (NM) säger: "prata med tre olika företag så 

får du säkert tre olika svar" vilket återspeglar sig i resultatet för förevarande studie.  

Bonoma & Shapiro (1983) påstår att marknadssegmentering kan leda till att företagen 

sparar tid och pengar. Som Kotler et al. (2011) påtalar är det inte realistiskt att som 

företag möta hela marknaden, de måste identifiera den delen som de kan möta mest 

fördelaktigt. Johansson (SG), Nylin (PG), Nilsson (NM) och Jonsson (CC) beskriver 

nyttan av segmentering i samma termer som Kotler et al. (2011). Jonsson (CC) bekräftar 

att konsekvensen av att inte segmentera är att företag arbetar väldigt brett vilket de inte 

har råd med. Jonsson (CC) menar det inte är lönsamt att ägna sig åt fel kunder och att de 

måste välja ut vilka de ska spendera tid och resurser på. Nylin (PG) uttrycker att 

problematiken med PGs befintliga segmentering är att de för tillfället försöker hantera 

alla typer av kunder, även de kunder som i slutändan visar sig vara fel. Utifrån vad 

Jarhall (YN) berättar arbetade YN tidigare på ett liknande vis som PG gör idag och de 

fann det problematiskt att fokusera på ett alldeles för brett område. NJ arbetar inte i 

dagsläget med segmentering utifrån vad Erensjö (NJ) berättar. Han beskriver det som att 

de istället har en uppdelning av sina kunder. Kotler et al. (2011) definierar 

marknadssegmentering som en indelning av marknaden i distinkta grupper av köpare 

som har olika behov, karaktärsdrag eller beteende och som eventuellt kan kräva 

särskilda produkter eller marknadsföringsprogram. Utifrån Erensjös (NJ) uttalande och 

Kotler et al. (2011) definition kan det tolkas som att NJ har en segmentering även om de 

valt att kalla det för en uppdelning. 

 



  
 

103 

Erensjö (NJ) påtalar att de borde arbeta mer i termerna av segmentering. Den 

problematik de upplever idag är att de har en alldeles för smal uppdelning och utesluter 

därav marknader som skulle kunna vara passande för företaget. Att segmentering kan 

hjälpa företag att identifiera den delen av marknaden som de kan bemöta mest 

fördelaktigt är företag och teorin till synes överens om, utefter det resultat som 

presenterats. Vad som framkommer är även att det kan vara till hjälp i de fall företag 

vill få ett bredare perspektiv och inte endast när de vill undvika att fokusera på ett för 

stort område. Bonoma & Shapiro (1983) påtalar vidare att det är viktigt att företag har 

en djup förståelse kring kunderna de närmar sig då de vidare hävdar att alla kunder och 

inköpssituationer är olika. Förevarande bekräftas av Ahlstedt (TE) som 

uppmärksammar olikheterna i inköpssituationerna som den största nyttan med 

segmentering. 

 

Hollensen (2010) för en diskussion kring att segmentering måste resultera i ökade 

försäljningsvolymer och vinster för att rättfärdiga dess kostnader. Wind & Cardozo 

(1974) menar att företag utifrån deras segmenteringsmodell (Figur 3.1) ska ta 

utgångspunkt i mål och resurser tillsammans med generisk produkt eller tjänst. Jonsson 

(CC) betonar det faktum att bolag drivs av att göra vinst och att det i slutändan handlar 

om att vara lönsam. Han menar vidare att segmenteringen är svaret på var företagen kan 

hämta hem framtida intäkter. Erensjö (NJ) uppvisar en förståelse för att de kan gå miste 

om intäkter då de endast gjort en mindre uppdelning av sina kunder och inte arbetat 

aktivt med segmentering. Isacsson (PG) menar att PG har mer eller mindre tid att arbeta 

med segmentering, men som han också säger inledningsvis spenderar PG begränsat med 

resurser på marknadsföring. Att PG inte spenderat resurser på marknadsföring kan 

tolkas som en faktor till det begränsade djupet i deras befintliga segmentering. 

Johansson (SG) förklarar att SG för tillfället är ett förlustbringande bolag och att de tog 

beslutet att förändra sina segment och sin segmenteringsprocess. Bakgrunden till 

förändringen tar sin utgångspunkt i att det gamla tillvägagångssättet slösade med 

resurser då företagets prissättningsstrategi baserar sig utifrån segmenten. TE, NM och 

YN betonar inte resurser i diskussion om segmenteringsprocess. Däremot har de ett 

fokus på lönsamhet i diskussioner om verksamhet. Jarhall (YN) beskriver exempelvis 

att det är olönsamt att ha kunder i Luleå då det blir väldigt stora resekostnader. Vidare 

säger han att de inte har resurser till att erbjuda sina kunder allt för stora volymer.  
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Resurser och lönsamhet betonas mer eller mindre av samtliga fallföretag. Vad som 

framgår är att PG och NJ i dagsläget valt att inte avsätta resurser för segmentering, SG 

har reviderat den befintliga segmenteringen för att inte slösa med resurser. Att 

resurserna kan spela en avgörande roll i hur segmenteringen ser ut och huruvida den är 

närvarande anses utifrån det befintliga resultatet i relation till teorin vara troligt. Det 

Jonsson (CC) poängterar i sammanhanget, att företag drivs av att göra vinst anses i 

relation till det övriga respondenter säger vara ett relevant argument. Att företagen 

utvecklar en segmentering som resulterar i ökade vinster kan således tänkas rättfärdiga 

dess kostnader. Att SG valt att revidera sin befintliga segmentering i relation till att de 

går med förlust kan tolkas i relation till det Dibb & Simkin (1996) anser, att 

segmenteringen kan bidra till att företaget maximerar sina resurser och finner styrkor 

över sina konkurrenter.  

   

Bonoma & Shapiro (1983) presenterar tre anledningar till varför företag segmenterar: 

analys, val av marknad och marknadsföring. De olika anledningarna har således olika 

syften vilket också bör beaktas innan segmenteringen. Erensjö (NJ) förklarar att 

uppdelningen av marknaden är nödvändig då de besitter en viss typ av kunskap som 

riktar sig till en viss typ av verksamhet. Nilsson (NM), Johansson (SG) och Jarhall (YN) 

menar att uppdelningen av marknaden syftar till att det blir lättare att fokusera på rätt 

saker mot rätt kund. Massana & Lager (PG) menar att syftet med att segmentera är att 

olika branscher ställer olika krav. Ahlstedt (TE) anser att företaget delat in kunderna 

utifrån företagets säljprocess. Respondenternas uppfattning om syftet med segmentering 

skiljer sig åt till viss del. Utifrån de syften som redovisas i resultatet är det svårt att 

klassificera till vilket av författarnas presenterade anledningar och syften de tillhör. Av 

analysen framgår däremot att Bonoma & Shapiros (1983) syften är av relevans. Utifrån 

den beskrivning som ges av författarna kring de olika anledningarna och syftena kan det 

finnas en problematik vid att särskilja dem emellan, framförallt val av marknad och 

marknadsföring. Respondenternas svar går att koppla mer eller mindre till alla tre, därav 

kan analys dras till att de har en relevans. Vad som kan tyckas mest relevant utifrån 

förevarande diskussion är att företagen har ett syfte med sin segmentering, som bör 

definieras innan de startar sin segmentering. Annars kan det vara svårt att se nyttan i 

relation till kostnaderna om de inte vet vad resultatet ska användas till. 
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Weinstein (2006) menar att innan en segmenteringsprocess kan appliceras bör företag 

definiera sin marknad, som han benämner som en försegmenteringsprocess. Han menar 

vidare att det senare är möjligt att tillämpa exempelvis baserna för segmentering.  

I empirin framkommer det inte tydligt vad företagen haft som startpunkt innan de utfört 

sin segmentering. Respondenterna gav inga klara beskrivningar av hur företagen har 

arbetat fram det som de idag kallar för segment. Erensjö (NJ) betonar att deras 

uppdelning av marknaden tar sin utgångspunkt i företagets historia. Samtidigt så säljer 

de kunskap och deras tjänst riktar sig till de företagen som är i behov av deras specifika 

kunskap. Han uttrycker det som att även deras tjänst fått styra uppdelningen. Nilsson 

(NM) menar att deras segmentering baserats på kunskap från personalen och 

utgångspunkten har tagits i vem som använder deras produkt. Ahlstedt (TE) talar om de 

tre produktbenen som fått styra deras segmenteringsprocess. Det tyder på att de 

någonstans utgått från det Weinstein (2006) benämner som definierad marknad. Men 

samtidigt är det snarare generisk produkt/tjänst, vilket är utgångspunkten i Wind & 

Cardozos modell (Figur 3.1).  

 

Även om empirin inte uttryckligen säger att företagen definierat sina marknader så 

uppvisar de kunskap kring de olika stegen i Weinsteins (2006) definieringsmodell. Det 

första steget menar han är att identifiera den geografiska marknaden företaget är aktiva 

inom. PG är aktiva på förutom den svenska marknaden, även norska, finska, danska, 

tyska och engelska. Nilsson (NM) förklarade att han är ansvarig för försäljningen på den 

skandinaviska, västeuropeiska och ryska marknaden. Johansson (SG) uttryckte att SG 

endast ansvarar för försäljningen av glas på den svenska marknaden. Förevarande visar 

på att företagen har definierat marknaden utifrån det första steget i Weinsteins (2006) 

definieringsmodell. Som tidigare nämnt berättade Ahlstedt (TE) att företaget utgår från 

deras tre produktben för att förklara vilka segment de arbetar mot. Likaså arbetar SG 

mot den svenska marknaden utifrån de olika glasprodukterna de erbjuder så som, 

brandglas, inredningsglas och fasadglas. Likaså presenterar PG, YN, NM, NJ och SG att 

de tydliggjort vilka produkter och tjänster de kan leverera till de olika geografiska 

marknaderna. På så vis har även företagen definierat sin produktmarknad. Det tredje 

steget som går ut på att definiera den generiska marknaden visar NJ på en tydlig 

förståelse för. De levererar teknologi- ingenjörs- och projekttjänster till olika generiska 

marknader så som kemiteknisk-, petrokemisk- och raffinaderi industri. Utifrån de tre 

ovannämnda stegen når företagen fram till den relevanta marknaden som är lämplig för 
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företagen utifrån deras resurser och mål. Ahlstedt (TE) uttryckte bland annat att de 

arbetar inom byggsidan mot svenska proffsbygghandlare och husfabriker vilket visar på 

en definition av den relevanta marknaden utifrån de tre tidigare definitionerna 

geografisk, produkt och generisk marknad.  

 

Utifrån den relevanta marknaden bör företag se till den outnyttjade och den penetrerade 

marknaden för att slutligen kunna nå sin definierade marknad enligt Weinstein (2006). 

PG visar på en förståelse för den outnyttjade marknaden, samtidigt som de visar på ett 

intresse för att få ytterligare kunskap kring den outnyttjade marknaden i och med deras 

intresse för att finna potentiella kunder. Inom den penetrerade marknaden återfinns 

slutligen företags befintliga kunder menar Weinstein (2006). Därefter menar han att 

exempelvis baserna för segmentering kan tillämpas för att dela in marknaden i segment. 

Samtliga företag visar på mer eller mindre kunskap kring deras marknadsdefinition. 

Företagen är medvetna om på vilka marknader deras befintliga kunder befinner sig, 

däremot finns det skillnader i hur de olika företagen uppfattar den outnyttjade 

marknaden. Att definiera sin marknad utifrån de definieringsmodell som Weinstein 

(2006) föreslår upplevs utifrån resultatet som relevant. Vad som däremot inte 

konfirmeras, men som framgår med Bonoma & Shapiros (1983) segmenteringsbaser i 

åtanke är att det bör underlätta för företag att definiera sin marknad innan de startar sin 

segmenteringsprocess.  

 

5.2 Segmenteringsprocess 

Bonoma & Shapiro (1983) påtalar att det generellt finns många olika sätt att segmentera 

en marknad. Den insamlade empirin bekräftar förevarande påstående. Erensjö (NJ) 

beskriver en uppdelning av kunder i nyckelkunder, mindre kunder och potentiella 

kunder inom några specifika branscher. Det PG idag kallar för segment baserar sig 

endast på en standardiserad branschsegmentering, enligt Isacsson (PG). De har delat 

upp sina kunder utefter SNI-koder. PG och NJ har till stor del baserat sina segment 

utefter bransch. Jarhalls (YN) beskrivning av YNs segmentering baserar sig främst på 

bransch och applikation. De tar sin utgångspunkt framförallt i applikation när det 

kommer till att leverera system, de levererar endast system till bestämda branscher. 

Samtidigt menar Jarhall (YN) att en stor del av deras segmentering är baserad på hur 

YN ska undvika att ta för stora risker. Även om Jarhall (YN) talar i termer av 

applikation och risker så baserar de sina segment på att de har kunskap kring 
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applikationerna inom de specifika branscherna. Vilket på så vis leder till en 

riskreducering. 

 

Jonsson (CC) anser att företag bör segmentera sina marknader utefter en faktabaserad 

kundanalys. Vidare menar han att företagen ska klassificera sina kunder utefter ABC-

kunder och ta utgångspunkt i vad de har för potential. Nästa steg i 

segmenteringsprocessen är enligt Jonsson (CC) att bygga hypoteser med en förklarande 

variabel utefter de största kundernas behov och önskade läge. Johanssons (SG) 

beskrivning av hur SG segmenterar sin marknad kan tolkas som att de gör det i flera 

steg. Det Johansson (SG) först beskriver som segment de arbetar inom är exempelvis: 

snickeri, fordonglas och fasadentreprenörer, vilket kan liknas med olika branscher. Han 

menar vidare att SG segmenterar utefter kundernas behov och hur de måste hanteras på 

olika sätt. I nästa steg har de utgått från en ABCD-klassificering där kunderna klassas 

baserat på hur stora volymer de beställer från SG. Enligt Johansson (SG) utgick de 

tidigare utifrån en segmenteringsprocess som kan liknas med den som Jonsson (CC) 

rekommenderar. SG klassade då sina kunder i en ABCD-klassificering men baserade de 

olika klasserna på potential. Förevarande system fungerade inte på SG då de gav bättre 

priser och service till de som hamnade i en högre klass även om de inte beställde 

speciellt stora volymer.  

 

Så som Ahlstedt (TE) beskriver deras segmenteringsprocess är utgångspunkten 

produkten där de i nästa steg utgår från branscher till viss del. Det som är annorlunda 

med TEs segmenteringsprocess är att de har tagit sin utgångspunkt i de olika 

säljprocesserna som krävs för att möta kundernas unika behov. Så som Nilsson (NM) 

beskriver NMs segmentering har de tagit segmenteringsprocessen steget längre. De har 

utgått ifrån vilka som använder tubfyllare, vidare segmenterat utefter bransch. I nästa 

steg berättar Nilsson (NM) om hur segmenten skiljer sig åt i behov där han 

exemplifierar att inom läkemedelsbranschen värderas omställningstider inte lika högt 

som inom kosmetikabranschen och vidare att industrisegmentet ställer högre krav på 

maskinerna när det kommer till produktion och rengöring. Förevarande tyder på att de 

har segmenterat sin marknad i flera steg. Nilsson (NM) uttrycker vidare att när de 

undersöker nya segment tar de utgångspunkt i trender.  
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Plank (1985) argumenterar för att det finns tre angreppsätt vid val av 

segmenteringsbaser i en segmenteringsprocess. Den första han benämner är en oordnad 

segmenteringsuppfattning, där en enda segmenteringsdimension väljs utan en logisk 

grund för hur den valdes. PG och NJ skulle till viss del kunna placeras under det här 

angreppssättet även om det tillsynes tycks ha en logisk grund för varför de främst valt 

att basera sina segment utefter bransch. De visar ingen tydlig förståelse kring 

möjligheten att segmentera utifrån andra baser än bransch. Vid diskussioner kring 

övriga segmenteringsvariabler visar de sig ha en god uppfattning om hur deras 

respektive företag behandlar de olika dimensionerna men när de benämner segment 

återkommer de till bransch. De har valt att segmentera sin marknad utifrån bransch i 

god tro utan att beakta alternativa tillvägagångsätt därav har deras 

segmenteringsdimension valts utan logisk grund. De har till viss del segmenterat utifrån 

det Ellis (2011) benämner som marknadens karaktärsdrag. Utifrån den insamlade 

empirin har inte PG eller NJ utgått från Planks (1985) andra angreppsätt, tvåstegs- 

föreställningar såsom makro-mikrosegmentering, i sin segmenteringsprocess. De har i 

så fall endast makrosegmenterat.  

 

Till viss del kan tyckas att YN, SG, NM och TE har utgått från Planks (1985) andra 

angreppsätt, tvåstegs- föreställningar såsom makro- mikrosegmentering då de varit lite 

mer utförliga och utgått från fler variabler i sin segmentering, men det är inte möjligt att 

dra tydliga kopplingar till att de har haft ett makro- miko i åtanken vid bildandet av sina 

segment. Med utgångspunkt i Wind & Cardozos (1974) makro -mikro modell (Figur 

3.1) och Ellis (2011); marknadens karaktärsdrag och köparens karaktärsdrag som båda 

tar sin utgångspunkt i makro- mikrosegmentering, har TE, NM, YN och SG baserat sina 

segment dels på makrovariabler och dels mikrovariabler. TE, NM, YN och SG har först 

och främst utgått från makrovariabler som bransch, storlek, användningsgrad och 

applicering av produkt. TE, NM, YN och SG berör alla bransch. Vidare benämner TE 

säljprocessen, SG volymer av inköp, NM inköpskrav och YN attityd till risk. Det kan 

kopplas till det Ellis (2011) benämner som baser under köparens karaktärsdrag som 

likställs med mikrovariabler då Ellis (2011) exemplifierar inköpsstrategier, inköpspolicy 

och vikt av inköp. Utifrån det Wind & Cardozo (1974) benämner som mikrovariabler 

har TE, NM, YN och SG däremot mestadels makrosegmenterat och möjligtvis berört 

mikrosegmenteringen minimalt. Utifrån empirin kan inte kopplingar dras till att TE, 

NM, YN eller SG skulle ha tagit ett aktivt beslut att dela in marknaden i makrosegment 
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och avslutat segmenteringen för att makrosegmenten uppvisar direkt gensvar på 

företagens marknadsföringsstimuli vilket Wind & Cardozos (1974) modell (Figur 3.1) 

beskriver.  

 

De tredje tillvägagångssätt Plank (1985) benämner är ett tillvägagångsätt i flera steg. 

Bonoma & Shapiro (1983) presenterar det mest erkända tillvägagångsättet i flera steg 

med sin ”nested approach” (Figur 3.2) (Ellis, 2011; Harrison & Kjellberg, 2010; Powers 

& Sterling, 2008; Millier, 2000). I Bonoma & Shapiros (1983) modell är syftet att 

marknadsföraren ska röra sig från det yttre nästet in till det inre nästet. Författarna 

påpekar att det inte är nödvändigt att använda sig av alla stegen men att företagen måste 

ha en förståelse för de olika stegen innan de beslutar sig för att utesluta något steg. PG, 

YN, NJ, NM, TE och SG har alla använt sig av en eller flera nästen i Bonoma & 

Shapiros (1983) flerstegsmodell. Utifrån det empiriska resultatet är de alla mer eller 

mindre insatta i hur variablerna i de olika nästena påverkar dem och deras marknad. 

Ingen av företagen inklusive Jonsson (CC) som arbetar med att segmentera åt B2B 

företag var medvetna om Bonoma & Shapiros (1983) modell. De har alltså inte satt sig 

in i de olika nästena och aktivt valt att segmentera utifrån ett eller flera. PG, YN, NJ, 

NM, TE och SG har alla baserat sina segment på det yttre nästet demografi (Figur 3.2) 

då de tagit sin utgångspunkt i bransch. TE har även inkluderat mellannästet, 

tillvägagångsätt vid inköp i sin segmentering då deras segment även baseras på 

säljprocess. NM, YN och SG berör det inre mellannästet, situationsfaktorer i sin 

segmenteringsprocess. NM har en tydlig koppling till applikation där de har baserat sina 

segment på vad de olika branscherna kräver för olika typer av applikationer i sina 

tubfyllningsmaskiner. Även YN benämner applikation och vidare köpsituationens risk.  

 

SG baserar mycket av sina segment på inköpsvolym vilket också är en variabel under 

situationsfaktorer som av Bonoma & Shapiro (1983) benämns som typ och storlek av 

inköp. Samtidigt benämner Johansson (SG) precis som Jonsson (CC) behov, vilket 

Mitchell & Wilson (1998) riktar som den största kritiken mot Bonoma & Shapiros 

(1983) modell. Mitchell & Wilson (1998) menar precis som Johansson (SG) och 

Jonsson (CC) att kundernas behov bör vara startpunkten i alla försök att segmentera en 

B2B marknad. Även om inte Bonoma & Shapiros (1983) modell uttryckligen använder 

begreppet behov så säger författarna att om segmentering utförs på ett korrekt vis kan 

marknadsförare göra intelligenta val angående hur väl företagets produkter passar med 
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behoven hos varje segment. De påtalar också att ju mer behoven varierar desto viktigare 

är det att segmentera marknaden. Förevarande tyder på att Bonoma & Shapiro (1983) 

har en förståelse för behovens betydelse i relation till segmentering. Att ta utgångspunkt 

i deras modell utesluter inte vikten av behov. Mitchell & Wilsons (1998) kritik bör 

fortfarande tas i beaktning, men det teorin tillsammans med empirin bekräftar är att de 

olika kundernas behov är viktiga att ta i beaktning vid en segmentering.  

 

Planks (1985) argument för att det finns tre angreppsätt vid val av segmenteringsbaser i 

en segmenteringsprocess är svårt att bemöta utifrån ovanstående analys. Huruvida PG, 

YN, NJ, NM, TE och SG har utgått från en oordnad segmenteringsuppfattning, 

tvåstegs- föreställningar eller ett tillvägagångssätt i flera steg är svårt att tydliggöra. De 

har till viss del berört alla tre angreppsätten men inte tydligt valt ett. PG, YN, NJ, NM, 

TE och SG har till stor del en oordnad segmenteringsuppfattning men nedanstående 

analys kan öppna upp för motsatta argument. Respondenterna kände inte till de mest 

framstående modellerna på området som redovisats i studien och ingen vet riktigt var 

segmenteringsprocessen i respektive företag tagit sin början. Med undantag för SG.  

 

5.2.1 Segmenteringsvariabler 

Millier (2000); Powers & Sterling (2008); Harrison & Kjellberg (2010); Hollensen 

(2010) menar att de mest accepterade och refererade modellerna inom forskningen för 

industriell marknadssegmentering är Wind & Cardozos (1974) tvåstegsmodell med 

makro-mikrovariabler (Figur 3.1) och Bonoma & Shapiros (1983) flerstegs modell 

"nested approach"(Figur 3.2). De båda modellerna rekommenderar en variation av 

olika segmenteringsvariabler som författarna till förevarande studie sammanfattat i 

tabell 3.1. Hlavacek & Reddy (1985) menar att Bonoma & Shapiro (1983) med sin 

"nested approach" modell presenterar en flerstegsversion av Wind & Cardozos (1974) 

tvåstegsmodell. Utan värdering i huruvida företag bör utgå från en tvåstegsmodell eller 

flerstegs-modell i sin segmenteringsprocess, har utgångspunkten för förevarande studie 

baserats på segmenteringsvariablerna presenterade i Bonoma & Shapiros (1983) modell. 

Vid en jämförelse av de presenterade variablerna i båda modellerna återfinns flertalet 

likheter. Bonoma & Shapiro (1983) presenterar dock fler variabler med tydligare 

beskrivningar varav författarnas variabler blev föremål för denna undersökningen i en 

företagskontext.  
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Både Bonoma & Shapiro (1983) & Wind & Cardozo (1974) ger utrymme för val 

av segmenteringsvariabler. Vid en segmenteringsprocess bör samtliga variabler enligt 

författarna tas i beaktning men företag kan välja ut vilka de använder beroende på 

nyttan för det specifika företaget. Plank (1985) kritiserar förevarande och menar att det 

inte finns någon effektiv vägledning för företagen vid val av segmenteringsvariabler.  

Hollensen (2010) riktar liknande kritik mot specifikt Bonoma & Shapiro (1983) och 

menar att modellen inte tar hänsyn till i vilket steg marknadsförare bör sluta leta efter 

relevanta variabler.   

 

Lager, Isacsson, Massana & Nylin (PG) påtalar att det finns kunder som PG 

samarbetar med som de behöver djupare kunskap om. Nylin (PG) talar om att 

segmentera ner i segmenten. Förevarande kan uppfattas som att även om PG idag 

arbetar endast utifrån bransch i sin segmentering finns det anledning att utveckla 

segmenteringsprocessen och ta hänsyn till ytterligare segmenteringsvariabler. Nylins 

(PG) uttalande kan kopplas till de befintliga modeller som redovisats i förevarande 

studie där utgångspunkt tas i de stora variablerna och segmentera ner på en mer 

detaljerad nivå. 

 

Jarhall (YN) och Nilsson (NM) verkar dela PGs uppfattning om att detaljrikedomen 

som krävs om kunderna varierar men att det finns de kunder som de kan gå ner och 

studera på en mer detaljrik nivå. Jonsson (CC) argumenterar för att företag vid 

segmentering ska ta utgångspunkt i de enkla segmenteringsvariablerna utan att direkt 

benämna vilka han syftar på.   

 

Utifrån ovanstående verkar teori och empiri dela en liknande uppfattning. Det krävs 

en variation av segmenteringsvariabler. PG, YN och NM uppvisar åsikter som skulle 

kunna kopplas till en två-stegsmodell som Wind & Cardozo (1974) presenterar där 

de segmenterar samtliga utifrån bredare variabler så kallade makrovariabler och vidare 

segmenterar en del av kunderna på en mer detaljerad nivå så kallade mikrovariabler. 

Men vilka variabler som PG, YN, NM, SG, TE och NJ anser är lämpliga att använda 

kan de inte riktigt specificera vid sidan av de variabler de själva valt att utgå från idag, 

vid analys av befintliga segment. Därav har studien studerat segmenteringsvariablerna 

presenterade i Bonoma & Shapiros (1983) modell (Figur 3.2). Resultatet i relation till 

den befintliga teorin presenteras nedan. 
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Demografi 

Demografiska variabler benämner Bonoma & Shapiro (1983) i sin modell (Figur 3.2) är 

plats, bransch och storlek på företag. Jonsson (CC) bekräftar att förevarande 

segmenteringsvariabler är möjliga att använda vid en segmenteringsprocess men att de 

bör sättas i relation till kundernas behov. Bransch är enligt Bonoma & Shapiro (1983) 

en viktig variabel i det yttre nästet som ger en generell förståelse för kundens behov och 

på vilket sätt kunden ser på köpsituationer. Författarna menar att specifika 

branschkoder, så kallade Standard Industrial Classification- codes (SIC) är ett sätt för 

företag att segmentera utifrån bransch. I Sverige benämns förevarande 

klassificeringssystem som SNI-koder (SCB 2017). Som tidigare benämnt har PG enligt 

Isacsson (PG) endast baserat de befintliga segmenten på bransch utifrån SNI-

koder. Vilken bransch PGs kunder befinner sig i är av stor vikt, enligt Nylin, 

Isacsson, Massana & Lager (PG). Massana (PG) påpekar att det kan finnas svårigheter i 

att säga att alla i en bransch alltid fungerar på samma sätt. Vidare berättar han att PG 

valt att bortse från en del möjliga branscher då de går utanför deras kompetens.  

 

Ahlstedt (TE) menar att TE inte specifikt utgått från bransch vid segmentering av sin 

marknad, men att det spelar roll vid upprättandet av företagets handlingsplaner. Vidare 

att det som är användbart med att ta utgångspunkt i bransch är att produkter, kultur och 

produktion ser olika ut i de olika branscherna. TE har inte tagit utgångspunkt i SNI-

koder utan snarare analyserat fram utan tydlig förankring inom vilka branscher deras 

kunder befinner sig. Jarhall (YN) betonar bransch i kombination med produktkedjan. 

Utifrån YNs specifika applikationer kan de ta utgångspunkt i likheterna hos de olika 

branscherna. Erensjö (NJ) uppvisar ett liknande resonemang, deras tjänst är kunskap 

som är baserat på de olika branscherna. De har valt att bortse från en del branscher som 

konkurrenterna är inne i då de vill vara mer specialiserade i sin kunskap. Samtliga 

respondenter uppvisar någon form av förståelse för nyttan av att göra en uppdelning 

utefter bransch. En majoritet anser dock att det kan vara väldigt olika krav och behov 

även inom samma bransch. Det kan jämföras med Bonoma & Shapiro 

(1983) resonemang att bransch är bra för att få en generell förståelse.   

 

Företagsstorlek har enligt Bonoma & Shapiro (1983) en stor påverkan på 

marknadssegmentering. Det handlar om vilken kapacitet företaget har att leverera till 

större kunder i förhållande till mindre kunder. Stavréus (TE) berättar att de främst 
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arbetar med stora eller medelstora företag vilket de baserar på att TE inte är billigast och 

att de är de kunderna som uppvisar störst intresse för deras produkter. Ett liknande 

resonemang för Erensjö (NJ) som bekräftar att de i stort sett bara har stora 

kunder. Nylin (PG) berättar att det finns en problematik med att ta in allt för många 

stora kunder då de har en större vilja. Lager & Nylin (PG) benämner båda att PG har en 

viss presskapacitet och om de har för många stora kunder måste de bygga ut hela sin 

produktionsapparat. Vidare menar Nylin (PG) att PG vill ha en balans där de sprider 

riskerna. De vill inte ha för många små kunder då de inte generar så mycket pengar men 

tar mycket tid. En spridning innebär däremot att de inte står och faller med en stor 

kund. Jarhall (YN) menar att storleken på företagen inte är det mest centrala, men 

volymen på inköpen spelar stor roll. I YNs fall behöver inte ett stort företag innebära 

stora volymer. Johansson (SG) bekräftar Jarhalls (YN) resonemang, de hade tidigare en 

segmentering baserat på storlek av företag och deras potential att köpa stora volymer. 

Vilket de idag har ändrat då storleken på företag inte automatiskt innebär stora volymer. 

Nu utgår de direkt från volymerna istället för storleken på företaget. Det finns med 

andra ord blandade åsikter rörande Bonoma & Shapiros (1983) resonemang om 

företagsstorlek. PG bekräftar att de har en viss kapacitet beroende på företagsstorlek. 

TE och NJ har snarare konstaterat att en viss typ av storlek på företag är intresserade av 

deras produkter. YN och SG bortser till stor del på företagets storlek och fokuserar på 

volymer.  

 

Plats är den tredje faktorn som Bonoma & Shapiro (1983) benämner under basen 

demografi. De argumenterar för att det är av stor vikt vid beslut som berör 

försäljningens utplacering och organisation. Vidare där en nära anslutning till kund är 

viktig för att kunna göra affärer där företag vill hålla ner kostnader per enhet eller där 

personlig service är ett kritiskt inslag i affären. Johansson (SG) anser inte att 

plats spelar någon roll för SG då det finns glasmästare runt om i hela Sverige och SG 

har projektgrupper placerade runt om i landet. Övriga respondenter menar att det är av 

vikt var deras kunder är placerade. Lager & Massana (PG) bekräftar att närheten till 

kunderna är värdefull för PG då de vinner på att ha dem nära produktionsapparaten. 

Däremot bortser de inte från kunder så länge de befinner sig i Sverige. Även för NM är 

det viktigt med närhet till kunderna vilket innebär att de använder agenter på 

den globala marknaden. Vidare berättar Isacsson (PG) att kostnaderna ökar när de ska 

transportera utanför Sverige, även skillnader i språk och konkurrens förekommer.  
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Jarhall (YN), Ahlstedt & Stavréus (TE) poängterar även de att kostnaderna är en 

avgörande faktor med utgångspunkt i kundernas geografiska placering. 

YN undviker gärna kunder som är placerade allt för långt norrut i Sverige. Detsamma 

gäller TE som berättar att förpackningsprodukter är logistiskt jobbiga och kostar mycket 

att transportera norrut. Nylin (PG) för vidare en diskussion kring att de kan se 

skillnader i köpmönster baserat på plats. Nilsson (NM) beskriver liknande resonemang 

och menar att NMs kunder kan skilja sig åt i sina krav baserat på geografisk 

plats. Men han hänvisar då snarare till deras globala marknad och konstaterar att 

kunderna i Skandinavien liknar varandra i sitt beteende. Erensjö (NJ) berättar att 

betalningsförmågan kan skilja sig åt beroende på plats. Vidare menar han 

att konkurrensen är annorlunda utomlands då deras erbjudande är mer unikt i Sverige. 

Respondenterna har olika uppfattning om vad som är viktigt vid hantering av kundernas 

plats. Endast Johansson (SG) lyfter det faktum att kundernas geografiska placering inte 

spelar någon roll. Övriga respondenter bekräftar dess betydelse, men skiljer sig i 

anledningar till varför.  

 

Bonoma & Shapiros (1983) segmenteringsbas demografi och variablerna som benämns 

under kan till stor del anses spela roll när B2B företag segmenterar. Vilka variabler som 

används och hur de används skiljer sig åt mellan företagen. Bransch är den variabel 

samtliga respondenter är överens om har en betydelse.  

 

Driftvariabler 

Bonoma & Shapiro (1983) benämner i sin modell (Figur 3.2) kundens 

produktionsteknologi, huruvida den potentiella kunden är användare eller icke-

användare av produktkategorin eller varumärket samt kundens tekniska-, finansiella- 

eller driftexpertis som driftvariabler. Kunders produktionsteknologi som är kopplad till 

deras planering av produkt menar författarna spelar en stor roll vid bedömning av 

kundernas köpbehov. Lager (PG) upplever att det finns en genuin yrkeskunskap och 

teknisk kompetens inom företaget, vilket kommer till stor nytta vid hantering av kunder 

och deras produktion. Nylin (PG) benämner att förståelse för kundens 

tillverkningsteknologi påverkar hur PG ska förpacka sina profiler för att underlätta 

kundernas tillverkningsprocess. 
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Nilsson (NM) förklarade att det är viktigt för dem att förstå kundernas behov av olika 

teknologier eftersom att de tillverkar kundernas maskiner som ska användas i 

deras produktion. Jarhall (YN) bekräftar även han vikten av att förstå kundernas 

produktionsteknologi då deras applikationer ska fungera som en del av 

produktionsprocessen hos slutkund. De avstår därav från de kunder där de inte är 

tillräckligt insatta och lämnar över applikationen till utomstående med bättre specifik 

kunskap. Både Ahlstedt & Stavréus (TE) förklarar att TE i så stor utsträckning som 

möjligt vill vara delaktiga i kundens produktionsprocess för att kunna vara med och 

påverka. Erensjö (NJ) förklarar att NJ erbjuder kunskap, vilket innebär att de 

måste kunna bidra med en kompetens som kunden inte själv besitter. De kan då dra 

fördelar av att kunden inte besitter all kunskap själv. Nilsson (NM) förklarar att de med 

sitt innovationscenter är med och utvecklar kundens produktionsteknologi, vilket ger 

NM stora möjligheter att sätta sig in i och påverka kundens produktionsteknologi.  

 

Då samtliga respondenter förutom Jonsson (CC) på ett eller annat sätt arbetar med 

tillverkning finns det tydliga kopplingar till att kunders produktionsteknologi kan ha en 

påverkan för företagen. Med återkoppling till det Nilsson (NM) uttalar om deras 

befintliga segment har de använt sig av produktionsteknologi vid segmentering. De tar 

utgångspunkt i de krav som de olika branscherna ställer på de maskiner de ska använda 

sig av i sin produktion.  

 

Vidare för Bonoma & Shapiro (1983) ett resonemang om användare eller icke-

användare av produkt – eller varumärke. De menar att företag som använder en specifik 

produkt eller ett specifikt varumärke ofta har gemensamma karaktärsdrag som har gjort 

att de är användare. Vidare hävdar författarna att de åtminstone har några gemensamma 

erfarenheter av att använda sig av produkten eller varumärket. Likaså menar författarna 

att kunder som har gått från att tidigare ha använt sig av en substitutprodukt till 

att använda företagets produkt besitter gemensamma erfarenheter gällande bland 

annat risk, tillverkningsprocess och kostnadsstruktur. På så vis menar författarna 

att potentiella kunder kan antingen vara de som inte använder produkter ur samma 

produktkategori som det segmenterande företaget erbjuder, eller de som använder sig av 

produktkategorin men av ett annat varumärke. PG uppvisar ett intresse för att försöka 

finna potentiella användare av aluminium som idag använder sig av andra material. 

Isacsson (PG) beskriver att syftet med att PG vill utveckla sin segmentering är att de vill 
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få en ökad kunskap kring konkurrentkunder, ökad volym hos de kunder som idag har 

två leverantörer så att PG blir huvudleverantör och vidare benämner han att de vill nå de 

företag som idag använder andra material än aluminium. Nylin (PG) menar att det finns 

en enorm potential hos företag som idag använder sig av exempelvis stål eller plast. 

Enligt Ahlstedt (TE) har även TE en uttalad strategi kring vilka kunder de ska bemöta. 

Först och främst prioriteras de kunder företaget har idag. Den andra prioriteringen är att 

lägga till varugrupper hos de befintliga kunderna. Den tredje prioriteringen är att ta nya 

kunder med nya produkter. Ahlstedt (TE) poängterar att det mest lönsamma är att 

koncentrera sig på de befintliga kunderna, vilket också är ett argument Jonsson (CC) 

framhäver. Potentiella kunder innebär ofta längre processer. Så som Jarhall (YN) 

beskriver YNs prioriteringar rörande kunder skiljer det sig inte avsevärt till. Skillnaden 

för YNs främsta intresse ligger i att vinna kunder från konkurrenterna. 

 

Nilsson (NM) menar att det handlar om att se till trender för att finna potentiella 

användare av tubfyllningsmaskiner. Vidare menar Nilsson (NM) att det finns en god 

förståelse inom företaget kring vilka som skulle kunna vara potentiella användare av 

tuber istället för exempelvis flaskor och hänvisar det till företagets position på 

marknaden. Däremot förklarar han att NMs uppfattning kring potentiella kunder som 

använder sig av konkurrerande varumärken inte är lika god. Nilsson (NM) berättar 

att han vid flertalet gånger blivit kontaktad av potentiella kunder han inte känt till. 

Johansson (SG) förklarar att SG för tillfället är ett förlustbringande företag och 

fokuserar därav på deras befintliga kunder, trots att de skulle vilja göra något annat. 

Förevarande diskussion visar på att PG, TE, YN och SG samtliga vill fokusera på 

befintliga kunder. Det finns däremot även ett intresse att nå konkurrentkunder och icke 

användare av produktkategorin. Som Nylin (PG) förklarar är prospekts av yttersta 

intresse för PG, men de tycks ha en förståelse för att det är resurskrävande med nya 

kunder. Isacsson (PG) uttalar sig om att marknadsledare och universitet får dra den 

tyngsta biten vad gäller icke-användare. NM som är marknadsledande anser sig ta ett 

stort och drivande ansvar rörande icke-användare och utvecklingen av deras industri. 

Att segmentera utefter användare eller icke-användare är av mer eller mindre intresse av 

respondenterna vid segmentering.  

 

Slutligen benämner Bonoma & Shapiro (1983) teknisk-, finansiell- och 

driftexpertis under driftvariabler. Författarna menar att en kund med en viss förmåga i 



  
 

117 

drift, teknik eller som har finansiella styrkor eller svagheter kan vara speciellt passande 

som kunder. PG menar att en av deras främsta styrkor är tillförlitliga leveranser. 

Bonoma & Shapiro (1983) menar att för en leverantör som arbetar med litet lager kan 

det vara speciellt viktigt, vilket de kopplar till driftexpertis. Ahlstedt (TE) berättar att 

det finns stora kunder som anser sig själv besitta teknisk kompetens och är då inte 

intresserade av TEs tekniska eller logistiska support. Precis som NM vill PG enligt 

Isacsson (PG) arbeta intimt med kunders utvecklingsavdelningar. De bidrar precis 

som NM gärna med teknisk expertis. Både NM och PG benämner sina konstruktions – 

och utvecklingsavdelningar som en styrka som knyter kunderna närmare företagen. 

NM, YN och TE erbjuder även teknisk support till sina kunder där behovet av teknisk 

support skiljer sig. Jarhall (YN) är den respondenten som verkligen 

betonar expertisen hos kund som viktig. De kunder som inte besitter tillräckligt 

med teknisk kunskap eller är beredda att närvara vid utbildningar nekas 

köp oavsett finansiell förmåga då det påverka YNs rykte, förklarar Jarhall (YN).  

Kundernas expertis inom de ovannämnda områdena är av intresse för företagen att veta. 

De kan dra nytta av mindre expertis och i andra situationer kräva en hög expertis.  

 

De benämnda driftvariablerna har olika påverkan utifrån respondenternas olika företag. 

Vad de erbjuder för produkt eller tjänst tycks ha en påverkan på vilket sätt de behandlar 

kundernas produktionsteknologi och expertis. När det kommer till användare eller icke-

användare av produktkategorin eller varumärket tolkas respondenternas svar som att det 

handlar om prioriteringar och hur företagen vill spendera sina resurser.  

 

Tillvägagångsätt vid inköp 

Mellannästet i Bonoma & Shapiros (1983) modell behandlar befintliga eller potentiella 

kunders tillvägagångssätt vid inköp och fokuserar på inköpsorganisationen och dess 

beslutsfattande enhet. Variabler som författarna presenterar under detta näste 

är inköpsorganisation och process, maktstruktur, existerande relationer mellan kund och 

säljare på en mer personlig nivå samt generella inköpspolicys- och kriterier.   

Under inköpsorganisation och process menar Bonoma & Shapiro (1983) 

att organisationen av inköpsfunktionen är beroende av storleken och formen av den 

inköpande organisationen. Centralisering slår samman de enskilda inköpsenheterna till 

en enda stor enhet. Centraliseringen kan då spela samma roll som företagsstorlek i det 

yttre nästet, demografi. TE, YN och PG bekräftar alla uttryckligen att det kan vara 
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avgörande huruvida företagen har en centraliserad eller decentraliserad 

inköpsorganisation. Nylin (PG) anser att kundernas koncernstruktur påverkar hur 

smidiga de är att arbeta med. Massana (PG) anser att en centraliserad 

inköpsorganisation kan försvåra relationen, vilket konfirmeras av Jarhall (YN) 

och Ahlstedt (TE). Massana (PG) menar att det grundar sig i att en decentraliserad 

organisation arbetar inköp och konstruktion närmare varandra vilket är till fördel för 

PG. Jarhall (YN) menar att om de arbetar nära fabrikerna och kunden har 

ett centralt inköp så är risken att beslutet om inköpet tas av personer som inte förstår 

applikationen i YNs produkt. Ahlstedt (TE) uttrycker liknande åsikter och 

menar att en centraliserade inköpsorganisation har begränsade möjligheter att lära sig 

produkterna. Ahlstedt (TE) säger att det centrala inköpet oftast har fokus på priser 

vilket Massana (PG) och Jarhall (YN) bekräftar. Vidare säger Massana (PG) att 

om dialogen är fungerande med en centraliserad inköpsorganisation kan det vara en 

fördel, vilket bekräftas av Ahlstedt (TE).  Johansson (SG) menar att det är en 

självklarhet vid försäljning att det säljande företaget har en förståelse och kunskap för 

kundernas inköpsorganisationer. Erensjö (NJ) menar att de lär sig hur deras kunders 

inköpsorganisationer fungerar, vidare fungerar ett så stort inköp ofta på liknande vis 

oavsett organisation. Han anser att NJs kunder är i många fall konservativa och att det 

finns en viss bruksmentalitet. För tillfället ser NJ en trend att deras kunder effektiviserar 

sina inköp vilket är till fördel för NJ som säljer projekt.  

 

Inköpsorganisation och process tycks spela en stor roll för PG, TE, YN, SG och NJ. De 

uttrycker samtliga att hur inköpsorganisationen hos kunden har en betydelse för hur 

inköpet fungerar. Utifrån vad PG, YN och TE uttrycker tycks deras företag föredra en 

mer decentraliserad inköpsorganisation framför en centraliserad, även om de kan se 

fördelar med en centraliserad inköpsorganisation. Ahlstedt (TE) säger uttryckligen att 

TE baserar sin segment på företagets säljprocess och hur de möter den inköpande 

organisationen på bästa sätt.  

 

Bonoma & Shapiro (1983) benämner vidare maktstruktur i kundföretag vilket de 

menar skiljer sig när det kommer till påverkan av de olika funktionerna. Jarhall (YN), 

Ahlstedt (TE), Nilsson (NM), Isacsson, Massana & Lager (PG) bekräftar samtliga att 

det är av största vikt att få förståelse för vem som besitter beslutanderätt vid inköp. 

Vidare tycks alla respondenterna uppvisa en frustration över att det inte är ovanligt att 
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de spenderar mycket tid på fel person. Ahlstedt (TE) berättar att de pratar om 

förevarande vid varje säljmöte. Vidare säger han att maktstrukturen hos kund är av 

största vikt, men även en utmaning. Nilsson (NM) berättar att de föredrar om de i 

produktionen har beslutanderätten eller åtminstone är med på möten då de har en 

förståelse för maskinerna som NM säljer. Han fortsätter med att säga att om en kund har 

med sig en ekonom ser de bara siffror och då är det svårare för NM att få igenom 

affären. Isacsson (PG) berättar att PG har bra kunskaper rörande befintliga kunders 

inköpsorganisation men att det finns en problematik kring att veta vem som har 

beslutanderätt. Isacsson (PG) menar att det framförallt är problematiskt när de bemöter 

prospekts och att det i de situationerna är viktigt för säljarna att läsa på. Jarhall (YN) 

bekräftar att även han förespråkar att säljarna noggrant läser på om företagen och menar 

att internet har öppnat upp för möjligheterna till information. Isacsson (PG) berättar att 

PG i vissa fall kan ringa upp kunden och fråga vem som är ansvarig för inköp och 

produktutveckling. Lager & Massana (PG) hänvisar informationssamlandet till att 

bygga starka relationer. Lager (PG) menar vidare att erfarenheten hos säljarna sp har 

betydelse när de ska få bekräftat vem som har vilken påverkandegrad. Johansson (SG) 

visar förståelse för de befintliga teorierna som förespråkar att företag ska ta reda på 

vilka som är nyckelpersoner och innehar nyckelroller i inköpsorganisationen kan vara 

av vikt. Vidare hänvisar han det till storleken på kund och menar att det inte har samma 

betydelse hos en liten kund som hos en stor kund. Det finns ett stort intresse, men även 

en problematik utifrån respondenternas svar i att veta vem som har en beslutande 

position i den inköpande organisationen. Att internet har öppnat upp nya dörrar 

framhävs, men underlättar inte i samtliga fall. Resultatet visar även på en frustration 

kring att resurser spenderas på att bemöta fel personer.  

 

Bonoma & Shapiro (1983) benämner vidare existerande relationer. Författarna menar 

att det är möjligt att identifiera ett antal kunder som har en starkare relation en vanligt 

till försäljningschefen. Vidare menar författarna att i de fall då potentiella kunder har en 

stark relation till en konkurrent bör även detta tas i beaktning, för att på så vis kunna 

fatta beslut om dessa potentiella kunder bör bli betraktade som ett mindre attraktivt 

segment. Massana (PG) menar att om en konkurrent till PG har en väldigt bra relation 

med ett prospekt, så lägger inte PG samma tid eller energi på den kunden om det inte 

råder volymbrist. Men de bortprioriteras inte då det kan vara lönsamt att presentera sig 

för att även om de har en bra relation idag så kan något gå fel och då börjar de leta efter 
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andra möjliga samarbeten. Lager (PG) påpekar att de under senare år fått ta mycket 

konkurrentvolymer. De har haft pågående relationer med kunder som har haft 

leverantörer som misskött sig och valt att avsluta samarbetet och lägga volymen hos PG 

istället. PG är ensamma om att kommentera kunders befintliga relationer med 

konkurrenter. Vad som utifrån ovanstående kan utläsas anser inte PG att 

konkurrentkunder som har en stark relation med konkurrenternas säljare är mindre 

attraktiva på lång sikt.  

 

Slutligen benämner Bonoma & Shapiro (1983) generella inköpspolicys och 

inköpskriterier vilket enligt författarna kan vara av vikt. Det handlar om på vilket sätt 

företag vill göra affärer och vad de har för kriterier vid inköp. Ahlstedt (TE) menar att 

många inköpskriterier med åren standardiserats. Isacsson (PG) utvecklar förevarande 

påstående och menar att baskrav som lagkrav och standard kan vara specifika för 

branscherna, men inom branscherna är de i stort sett detsamma. Jarhall (YN) 

exemplifierar att de valt att inte ge sig in i läkemedelsbranschen då de har för strikta 

regelverk. Isacsson (PG) påtalar att när det kommer till mer specifika krav som hur 

kunden jobbar, om de vill ha lager hos PG, vad de vill ha för leveranstider så skiljer det 

sig åt. Nylin & Lager (PG), Ahlstedt (TE) är överens om att de inte är intresserade av 

flyktiga affärer utan långsiktiga relationer. Samtliga respondenter uppvisar ett tydligt 

intresse för långsiktiga relationer snarare än kortsiktiga engångsaffärer. Jarhall (YN) 

och Nilsson (NM) är väldigt tydliga i det avseendet att de inte är intresserade av kunder 

som endast är ute efter låga priser. Både NM och YN levererar dyr teknik och kan inte 

prispressa på sina maskiner. Nylin (PG) ger uttryck för liknande åsikter men för PGs del 

handlar det snarare om att företag som endast är ute efter låga priser ofta leder till 

flyktiga relationer, där PG är utbytbara om kunden hittar ett bättre pris hos en 

konkurrent.  

 

Lager (PG) poängterar att PG inte har ett intresse i att delta i budgivningsaffärer, de 

behöver inte göra marginalaffärer för att öka sin produktion. Ahlstedt (TE) för ett 

liknande resonemang och säger att de inte är intresserade av stora företag som låter flera 

aktörer slåss om att vinna upphandlingar. NM är ensamma om att utrycka att de på 

något vis är involverade i leasing men de påtalar vidare att de inte har någon direkt 

inblandning i de affärerna då de inte är intresserade av att agera bank. De allmänna 

inköpspolicyns tycks spela mindre roll utifrån respondenternas svar. Däremot huruvida 
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de vill göra långsiktiga eller kortsiktiga affärer, bygga relationer och på vilket sätt de 

hanterar priser i inköpssituationen har en större betydelse för om kunden är av intresse 

eller inte. Tillvägagångssätt vid inköp lyfter många intressanta synpunkter. Vad som 

kan sägas är att samtliga respondenter uppvisar intresse i en eller flera av 

segmenteringsvariablerna. Existerande relation är den variabel som kan anses vara 

mindre intressant utifrån fallföretagens perspektiv.  

 

Bonoma & Shapiro (1983) argumenterar för att maktstruktur, relationer och allmänna 

inköpspolicys tenderar att likna ”benefit segmentation” som hanterar kunders behov. 

Vidare benämner Mitchell & Wilson (1998) att Bonoma & Shapiros (1983) modell 

riktar för lite uppmärksamhet till kundernas behov och att de endast benämns under 

situationsfaktorer. Bonoma & Shapiro (1983) pratar endast om behovssegmentering 

rörande situationsfaktorer men benämner begreppet i sina beskrivningar av övriga 

nästen. Vidare tyder resultatet i studien på att respondenterna vid benämning av de olika 

segmenteringsbaserna pratar om dem i termer av kundernas behov. Därav anses 

Mitchell & Wilsons (1998) kritik både befogad och obefogad. Bonoma & Shapiro 

(1983) skulle eventuellt ha varit tydligare i sin diskussion kring kunders behov då de 

kan anses vara ett centralt begrepp vid benämning av segmentering. Däremot kan 

variablerna i deras modell sättas i relation till begreppet och utesluts då inte.  

 

Situationsfaktorer 

Bonoma & Shapiro (1983) menar att applikation, typ och storlek av 

inköp, miljöförhållanden och köpsituationens risk är variabler att ta i 

beaktning vid segmentering utifrån det inre-mellannästet situationsfaktorer. Enligt 

författarna är applikation en grundläggande situationsfaktor. En produkt kan ha flera 

olika applikationer. Författarna menar att på den industriella marknaden kan 

segmenteringen bli väldigt specifik när det kommer till applikationer. De menar vidare 

att om det finns ett tillförlitligt mönster mellan kunder och hur de använder produkterna, 

kan användning betraktas som en lönsam segmenteringsbas. Massana (PG) ger uttryck 

för att de har funnit liknande krav i olika branscher. De har då kunnat överföra 

de kunskaperna de besitter inom ett område till ett annat. Att det handlar om applikation 

förtydligas när han exemplifierar att en aluminiumprofil till en duschkabin kan 

appliceras till tillverkningen av fönster. Slutprodukten har olika användningsområden 

men PGs produkt appliceras på samma vis. 
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För YN är applikationen av största vikt då det är en vital faktor i användandet av deras 

produkt. Jarhall (YN) ger exempel på hur de alltid gör en affärsbedömning vid nya 

applikationer huruvida de är repetitiva eller inte, då de spenderar mycket resurser på 

utveckling. Vidare måste de alltid bedöma huruvida en applikation är tekniskt 

möjlig. Deras segmentering tar utgångspunkt i bransch men utifrån företagets kunskap 

kring efterfrågade applikationer i de olika branscherna. NM benämner inte uttryckligen 

begreppet applikation men då de levererar tubfyllningsmaskiner och Nilsson (NM) 

påtalar att deras kunder är alla som fyller tuber kan analys dras kring vikten av 

applikation. Vidare säger Nilsson (NM) att deras vision är att det inte ska finnas 

ett tubfyllningsprojekt i världen som de inte känner till eller blivit tillfrågade. Så NM 

sätter inga begränsningar vidare i applikationen mer än att kunden ska fylla tuber. NM 

har ett teknikcenter enligt Nilsson (NM) där de tillsammans arbetar med kunderna för 

att leverera de applikationer kunderna vill ha i sina maskiner. Stavréus (TE) uttrycker att 

det är av vikt för TE att kunderna har fler än en produkt då hennes uppfattning är att 

företaget besitter en bredare kunskap och att TEs produkter kan användas på många 

olika sätt. På så vis uppvisar även TE ett intresse för hur företagets kunder applicerar 

deras produkter. 

 

PG, YN, NM och TE har samtliga åsikter om applikationens betydelse. Däremot 

framgår inte på vilken detaljnivå kunskapen kring applikationen kan användas vid en 

segmentering. Den respondent som betonar applikationens betydelse mest är Jarhall 

(YN). YN använder applikation som en variabel i deras befintliga segment. I YNs fall 

tycks applikationen gå ner på detaljnivå precis som Bonoma & Shapiro (1983) 

understryker.  

 

Vidare talar Bonoma & Shapiro (1983) om typ och storlek av inköp som de 

exemplifierar genom storlek på order, brådskande behov och ordermix. De menar att 

variablerna är nära relaterade till kundens storlek, tillvägagångsätt vid inköp, inklusive 

centralisering av inköpsfunktionen. Jonsson (CC) menar att storleken och längden på 

säljprocessen är faktorer som kan avgöra hur detaljerad en segmentering bör vara. Han 

menar att vid stora affärer och i hantering av kunder som företaget har haft ett 

samarbete med under väldigt lång period, kan det vara nödvändigt att gå ner djupare i 

segmenteringen. Jarhall (YN) berättar att de vid allt för stora inköpsvolymer väljer att 

avstå då de skulle blockera hela sin verksamhet vid den typen av affärer.  
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Ahlstedt (TE) berättar att TE ofta arbetar med förhållandevis stora volymer då deras 

kunder oftast är medelstora och stora företag. Vidare säger de att allt för små 

volymer inte är av intresse. De har på förpackningssidan använt en variant av ABC-

klassificering som tidigare benämnts under segmenteringsprocess kapitlet (kapitel 

5.2) i analysen. Skillnaden är att CC och SG benämner ABC-klassificeringen som en 

segmentering medan TE använder det som ett instrument vid sidan av segmentering, 

detsamma gäller PG. TE utgår från befintliga volymer, potentiella volymer och antalet 

produkter när de klassar sina kunder. De använder alltså kundens potential till att bli 

storkunder vilket kan liknas med det sättet Jonsson (CC) rekommenderar och vidare det 

systemet som Johansson (SG) förklarade att SG använde innan de reviderade sin 

segmentering. Ahlstedt (TE) berättar att de kunder som klassas lägre endast hanteras av 

företagets back-office och kundservice. Vidare förklarar han utifrån de kunder som har 

en hög potential letar de efter liknande kunder. Förevarande resonemang kan kopplas 

till det Jonsson (CC) rekommenderade som segmenteringsprocess utefter liknande 

behov och potential. Nylin (PG) förklarar att PG klassar sina kunder efter omsättning, 

lönsamhet, betalningsvillkor och volym. De har idag en snarlik klassificering som SGs 

reviderade segmenteringsprocess. Nylin (PG) förklarar vidare att de vill utveckla sin 

ABC-klassificering och inkludera kundernas potential som kan liknas med TEs 

befintliga klassificering och CCS rekommendation, men även den process som SG 

valde att förändra.  

 

Bortsett från volym så ingår brådskande behov under Bonoma & Shapiros 

(1983) segmenteringsvariabel typ och storlek av inköp. Isacsson, Nylin, Massana & 

Lager (PG) är samtliga överens om att PGs styrka är att vara flexibla och pålitliga i sina 

leveranser till kund. Massana (PG) för en diskussion kring att leveranssäkerhet kan göra 

att PG undkommer prisdiskussioner. Vidare leder han in på nästa 

segmenteringsvariabel, miljöförhållanden och säger att leveranssäkerheten blir extra 

viktig i högkonjunktur.  

 

Typ och storlek av inköp tycks vara en användbar segmenteringsvariabel då den 

uppmärksammas och understryks av samtliga respondenter förutom Erensjö (NJ) och 

Nilsson (NM) som båda arbetar i företag med stora affärer men mindre volymer. SG 

använder det i dagsläget som en styrande variabel i deras ABCD- segmentering. Då 
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även Jonsson (CC) som arbetar med att hjälpa B2B företag med att segmentera 

benämner ABC-klassificeringen och volymer i relation till segmenteringsprocess 

uppstår frågan kring huruvida TE och PG också segmenterar sin marknad utifrån en 

ABC-klassificering. De själva benämner det inte som en segmentering. Den insamlade 

teorin för studien benämner inte ABC-klassificering, men för att återkoppla till Kotler et 

al. (2011) definition av segmentering som en indelning av marknaden i grupper av 

köpare som har olika behov, karaktärsdrag eller beteende så kan det tolkas som en form 

av segmentering. Vad samtliga definitioner däremot genomgående benämner är att 

segmentering inte endast är en uppdelning av befintliga kunder utan även potentiella, 

vilket inte ingår i de ABC-klassificeringar respondenterna använder sig av idag. Utifrån 

det argumentet blir ABC-klassificeringen snarare ett instrument för hanteringen av 

befintliga kunder. Klassificeringen skulle eventuellt kunna vara en beståndsdel i 

segmenteringsprocessen för att företagen skulle få en uppdelning utifrån potential. 

Potentialen kan vidare användas utifrån det tillvägagångssätt Jonsson (CC) föreslår, där 

företag kan hitta potentiella kunder som liknar de kunder som uppvisat störst potential. 

 

Vidare benämner Bonoma & Shapiro (1983) miljöförhållanden vilket exemplifieras av 

författarna som brist på råvaror, regelverk, den generella inflationen, räntor och 

branschstruktur. Författarna menar att en segmentering utifrån ovanstående förhållanden 

bör betraktas utifrån ett tidsperspektiv och inte mellan företag och människor. Lager 

(PG) påtalar att marknaden befinner sig i högkonjunktur vilket har genererat i ökad 

produktion för PG. Vidare förklarar han att PG till följd av detta inte för tillfället 

behöver arbeta med att hitta nya kunder för volymens skull utan istället bör fokusera på 

lönsamheten. Ahlstedt (TE) berättar att TE försöker bredda sig för att inte vara känsliga 

för konjunkturförändringar. Erensjö (NJ) förklarar att deras verksamhet påverkas av 

oljepriserna då de i sin tur påverkar kundernas investeringar. Erensjö (NJ) förklarar 

vidare att det är viktigt att följa med i samhällsutvecklingen och de framtida trenderna, 

vilket även bekräftas av Isacsson (PG) och Jarhall (YN). Erensjö (NJ) förklarar att NJs 

ägare men även dem själva har gjort stora investeringar på biosidan men även varit 

en del av teknikutvecklingen. Han hävdar dock att det krävs politiska incitament för att 

driva utvecklingen. När utvecklingen har kommit tillräcklig långt ser NJ en stor 

potential i att vara en del av alla investeringar som kommer göras av företagen. Det 

innebär att de redan nu måste skaffa sig kunskaperna för att kunna möta det framtida 

behovet. Jarhall (YN) förklarar att tekniken förändras fort i deras bransch. Vidare att en 
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stor del av deras affärer berör avgassystem till bilar vilket i framtiden inte kommer 

behövas. Det innebär att YN redan nu måste se över helt nya användningsområden för 

deras produkt. 

 

PG och TE understryker hur konjunkturerna på marknaden kan påverka vad som blir det 

huvudsakliga fokus i deras verksamhet, huruvida de ska fokusera på att öka volymerna 

eller fokusera på att bli så lönsamma som möjligt. En tolkning av förevarande 

resonemang är att segmenteringens syfte kan påverkas av konjunkturer. I fallet med NJ 

blir det tydligt hur branschstrukturer kan påverka. Oljepriserna blir en stor fråga för 

företaget att ta hänsyn till, jämfört med övriga respondenter.  

 

Slutligen benämner Bonoma & Shapiro (1983) Köpsituationens risk, vilket de 

anser förtjänar speciell uppmärksamhet eftersom att det har en stor påverkan på 

inköpsprocessen och individers beteende. Nylin (PG), Jarhall (YN), Ahlstedt (TE) och 

Erensjö (NJ) benämner samtliga den finansiella risken vid diskussion om 

köpsituationens risk. Jarhall (YN) hävdare att YN har ett ständigt risktänkande och att 

en stor del av deras segmentering är baserat på hur de ska undvika risker. Jarhall (YN) 

berättar att de gör en ekonomisk kontroll på nya kunder, Nylin (PG) berättar att även 

PG gör en kreditupplysning. Vidare beskriver Jarhall (YN) för att undvika risker ställer 

de höga betalningskrav på de kunder som uppvisar svagheter finansiellt. Nylin (PG) 

förklarar att även om kunden inte skulle ha den finansiella styrkan som PG kräver kan 

de göra affärer med företaget om de har en hög tilltro gentemot deras affärsidé. 

Isacsson (PG) exemplifierar laddstolpar för elbilar. Genom att de samarbetade med 

det specifika företaget från början får de nu vara med och utvecklas tillsammans med 

företaget. Ahlstedt (TE) säger att det krävs mycket för att TE ska göra affärer med 

företag som har tydliga problem med finansieringen. Erensjö (NJ) berättar att de främst 

arbetar med stora solida företag, undantag kan finnas när de arbetar globalt. Vidare 

menar han att eftersom de arbetar i stora projekt och väldigt nära kunderna har de oftast 

en god uppfattning om deras finansiella situation och tar inga större risker.  

 

Av ovanstående går utläsa att PG, TE, YN och NJ inte har ett intresse i att ta några 

finansiella risker, såvida det inte råder speciella undantag utifrån PGs resonemang. 

Utöver finansiella risker är det endast Jarhall (YN) som benämner risker i en bredare 

kontext. Han understryker att YN baserar sin segmentering utifrån risker. Jarhall (YN) 

benämner finansiella risker, men han talar även i termer av mottagarkapactitet som 
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benämnts tidigare och hur företaget kan påverkas negativt om kunderna inte kan hantera 

YNs produkt. De är inte beredda att ta risken oavsett kundens finansiella styrka.  

 

Bonoma & Shapiros (1983) situationsfaktorer tycks ha en varierande betydelse även den 

utefter fallföretagens specifika verksamheter och kunder. Vad som bör benämnas är att 

både SG och YN uttalat använder sig av situationsfaktorer i sina befintliga segment. 

Även NM kan utifrån det redovisade resultatet tolkas som att de tar utgångspunkt i 

applikation, som är en situationsfaktor.  

 

Personliga karaktärsdrag 

I det innersta nästet menar Bonoma & Shapiro (1983) att individer har en stor effekt på 

inköpsprocessen, vilket innebär att segmentering kan göras på en mer personlig nivå. 

Författarna benämner variabler så som likheter mellan köpare och säljare, motivation, 

uppfattning och riskhantering. Precis som Bonoma & Shapiro (1983) förklarar så är det 

människorna i organisationen som företag i slutändan gör affärer med. Förevarande 

tankesätt konfirmeras av Lager (PG) som vidare säger att det är tur att affärer inte görs 

via dator och mail utan att det är individer i personliga möten.   

 

Bonoma & Shapiro (1983) argumenterar för att det kan vara av värde att segmentera ner 

på en mer personlig nivå för att identifiera likheter mellan köpare och säljare. Ahlstedt 

(TE) förklarar att TE har gått från att ha delat upp sina säljare utifrån distrikt till att 

istället använda sig av en uppdelning baserat på säljarnas karaktärsdrag. Lager (PG), 

Nilsson (NM) och Jarhall (YN) utrycker alla tre att även de har delat upp 

sin försäljningskår utifrån personliga karaktärsdrag. Lager (PG) påpekar att för PG 

handlar det om att dela upp kunderna mellan säljarna utifrån vem som har bäst koppling 

och relation. Att skapa en bra relation på ett personligt plan med kunderna är något 

Lager (PG) understryker. Lager (PG) och Ahlstedt (TE) menar båda att de inte delar upp 

sina säljare utefter distrikt men Jarhall (YN) och Nilsson (NM) menar att en del 

personligheter kan passa bättre på vissa geografiska områden. Hur säljaren är 

personlighetsmässigt kan avspegla inom vilka kulturer de är mer lämpade att 

arbeta. Jarhall (YN) poängterar att säljaren måste ha förmågan och kunskapen att 

konversera med den ansvariga inköparen på ett sätt som den förstår, det inger 

förtroende.   
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Lager & Isacsson (PG) berättar att vem säljaren möter hos den inköpande 

organisationen är av stor vikt att beakta för hur PG ska bemöta de som är ansvariga 

för inköpen. Isacsson (PG) förklarade att PG utfört tester för att utvärdera vilka 

olika personliga karaktärsdrag som finns närvarande inom PGs säljkår. Isacsson (PG) 

hävdar att säljare och köpare inte behöver vara lika i sin personlighet däremot måste 

deras personligheter passa ihop. PG uppvisar en stor förståelse kring att olika personliga 

karaktärsdrag kan ha en påverkan på hur de ska bemöta kunderna. Isacsson (PG) 

förklarar vidare att det har hänt att företaget fattat beslutet att byta säljare som ansvarig 

kontaktperson för en viss kund på grund av att relationen inte fungerar. Förevarande 

berättar även Jarhall (YN) och Ahlstedt (TE) har förekommit inom deras företag. Både 

Isacsson (PG) och Ahlstedt (TE) är noga med att berätta att även om det inte finns 

likheter mellan köpare och säljare så måste säljaren ha förmågan att anpassa sig efter 

inköparen. PG, TE, YN och NM uppvisar såväl en förståelse som ett intresse för hur 

personlighet kan påverka en relation mellan köpare och säljare.  

 

Motivation menar Bonoma & Shapiro (1983) traditionellt har betraktats utifrån 

rationella industriella köpmotiv som pris, kvalitet och service från leverantören. 

Industriella köp är starkt förenade med inköparens personliga behov av erkännande och 

förhoppning om befordran. Samtliga respondenter förutom Johansson (SG) och Jonsson 

(CC) poängterar att deras företag inte är det billigaste alternativet för inköparna. De 

erbjuder istället kunden ett mervärde. Kommer det en inköpare med stort fokus på att 

pressa priser så kan det leda till att köpare och säljare inte kommer överens. Nilsson 

(NM) är den respondent som är tydligast i det här avseendet och säger att han till och 

med kan höja priset för en inköpare som försöker avtala om lägre priser. Kommer det 

däremot en inköpare som eftersöker det mervärde TE, PG, NJ, NM och YN erbjuder 

och ser förbi priserna så har de en liknande motivation utifrån köpmotiv.   

 

Uppfattning grundar sig enligt författarna i de komplexa inköpssituationerna där det 

finns många influenser som kan ha en påverkan på hur uppfattningen av det säljande 

företaget ser ut. Influenser kan vara vänner till inköparen som tidigare använt sig av det 

säljande företagets produkt och som inte varit nöjd med produkten, vilket i sin tur kan 

ha en påverkan på inköparens uppfattning av säljaren redan innan inköpet. Jarhall (YN) 

för en diskussion kring att de kan avsäga sig en kund om de inte har mottagarkapciteten 

vilket således kan leda till ett dåligt rykte för YN. De försöker i det fallet undvara risken 
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att någon talar illa om YN. Massana (PG) förklarar att de försöker ha en bra relation och 

uppfattas på ett bra sätt hos konkurrenternas kunder då de vid eventuella problem hos 

sin leverantör kan se PG som en ny potentiell leverantör. Övriga respondenter talar inte 

om hur de uppfattas av andra uttryckligen, men TE har som ovan nämnt bytt säljare på 

sina kunder, NM har en uppfattning om att det kan vara lönsamt att inköpare och säljare 

passar ihop personlighetsmässigt. Uppfattningen samtliga respondenter ger är att de vill 

att de personligen som individer och företaget de företräder ska uppfattas på ett korrekt 

vis. Resultatet av respondenternas svar kan tydligast kopplas till den första variabeln 

under segmenteringsbasen personliga karaktärsdrag, likheter mellan köpare och säljare.  
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6 SLUTSATS 

I kapitel sex besvaras uppsatsens problemformulering med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen och det empiriska resultat som diskuterats och analyserats i 

ovanstående avsnitt. Studiens teoretiska bidrag redovisas och även praktiska bidrag 

som ger förslag på hur B2B företag kan gå tillväga vid arbete med segmentering. 

Vidare presenteras under praktiska bidrag en segmenteringsstrategi till uppsatsens 

uppdragsgivare. Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsatser  

Det finns existerande studier som poängterar vikten och fördelarna av att B2B företag 

segmenterar. Gapet som identifierades inledningsvis var att det råder brist på aktuell 

forskning som berör hur företag bör gå tillväga vid en segmenteringsprocess. Vidare 

finns ingen existerande forskning som genomförts på den svenska eller nordiska 

marknaden. Rekommendationer från tidigare forskning var att fler empiriska studier 

genomfördes på ämnet. Det fanns även ett glapp mellan teori och praktik vid utförande 

av segmentering. Utifrån ovanstående problematik formulerades studiens 

problemformulering: 

 

Hur utarbetas och genomförs segmentering av företag verksamma på B2B marknaden?  

 

Utifrån det empiriska resultat som samlats in, behandlats och tolkats, vidare analyserats 

och diskuteras i relation till den befintliga teorin kan slutsatser dras och studiens 

problemformulering besvaras. I dagsläget arbetar företag utefter segment, men med en 

knapp förståelse kring deras uppkomst. Endast två av sju företag kunde presentera en 

tydlig segmenteringsprocess. Det finns en kunskap kring vilka segmenteringsvariabler 

som utgör basen för segmenten så som bransch, säljprocess och applikation. Företag har 

också en förståelse för varför deras segment är baserade på de specifika 

segmenteringsvariablerna. Men företag har inte utgått från ett tydligt tillvägagångssätt 

där de valt att analysera och utesluta andra möjliga segmenteringsvariabler. Det finns en 

svag förståelse för den variationen av segmenteringsvariabler som är tillgängliga, de 

segment företag har idag kan därav anses vara mindre bearbetade.  
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Slutsats kan dras kring att företag förstår nyttan med segmentering, men trots detta 

spenderar de inte tid och resurser på att utnyttja dess kraft. Tilläggas ska att ett av sex 

företag medvetet reviderat de befintliga segmenten och ansåg sig arbeta iterativt med sin 

segmenteringsprocess. Det tyder på att det finns företag på B2B marknaden med en 

djupare förståelse för hur segmentering kan utarbetas och genomföras. Men kvarstår gör 

att resterande företag till stor del arbetar med segmentering ur ett historiskt perspektiv 

och förlitar sig på de interna kunskaperna kring marknaden.  

 

Det finns utarbetade och refererade modeller kring hur segmentering bör utarbetas och 

genomföras på B2B marknaden, men studiens resultat tyder på att modellerna inte är 

närvarande hos företag. Den teori som presenteras rekommenderar ett tillsynes 

detaljerat segmenteringsarbete. Företag baserar idag sina segment på stora faktorer, 

även om de uppvisar en förståelse för att det skulle vara användbart att segmentera ner i 

segmenten likt det makro-mikro förespråkarna rekommenderar. I dagsläget besitter 

företag mycket av kunskaperna kring övriga segmenteringsvariabler som 

rekommenderas av teorin, men de använder inte den kunskapen i sin 

segmenteringsprocess. Istället förlitar de sig på att den kunskapen sitter i ryggmärgen 

hos personalen. Slutsats kan vidare dras kring att företag hade kunnat dra fördel av att 

använda fler segmenteringsvariabler i sina faktiska segment, då de tydlig uppvisar 

förståelse kring huruvida de olika variablerna har en påverkan på företaget och 

företagets marknad.  

 

Företag verksamma på B2B marknaden och deras definierade marknad skiljer sig åt och 

är väldigt specifika till sin karaktär. Därav skiljer sig deras arbetssätt åt, vad som kan 

konstateras är att utgångspunkt tas i behov, potential och resurser, men att kunskapen 

ute hos företag kring hur de arbetar med segmentering i de flesta fall är begränsad. 

Vidare besitter de en knapp kunskap kring vilka alternativ som finns vid en 

segmentering av marknaden. Att finna ett rätt sätt och en specifik uppsättning av 

segmenteringsvariabler som skulle passa samtliga upplevs utifrån det empiriska 

resultatet som problematiskt. Till följd av komplexiteten på B2B marknaden varierar 

företags tillvägagångssätt vid segmentering och vilka beståndsdelar de anser vara av 

vikt. 



  
 

132 

6.2 Teoretiskt bidrag  

Utifrån den befintliga teori som presenterats i förevarande studie, sammanvägt med den 

empiri som samlats in har slutsatser varit möjliga att dra som anses ge bidrag till teorin. 

Tilläggas ska att mycket av den teori som använts i förevarande studie är av äldre 

karaktär, men vad empirin bekräftat går det inte att förringa dess betydelse. En stor del 

av den teori som är en del av referensramen har kunnat bekräftas i en modern kontext.  

 

Befintlig forskning antyder att de mest refererade modellerna (Figur 3.1 & Figur 3.2) 

har en avsaknad av behov som faktor i segmenteringsprocessen. Företag uppvisar att 

behov är ett viktigt begrepp både i relation till syftet med segmentering och i deras 

befintliga segmentering. Att kunna möta de unika kundernas behov anses vara av stor 

vikt. Empirin bekräftar att segmenteringsbaserna som undersökts: demografi, 

driftvariabler, tillvägagångssätt vid inköp, situationsfaktorer och personliga 

karaktärsdrag samtliga kan sättas i relation till behov. Det anses möjligt att analysera 

baserna i relation till kundernas behov. 

 

Ett annat begrepp som studiens behandlade teori inte benämner, men som ständigt 

återkommer i den insamlade empirin är potential. Företag är resultatdrivna och 

fokuserade på kunder som kan innebära stora vinster. De uppvisar ett tydligt intresse i 

att veta vilka kunder som har störst potential och som de kan behandla med 

utgångspunkt i sina resurser. Empirin redovisar vidare att företag utgår från de kunder 

som benämns som nyckelkunder, för att vidare leta efter kunder med liknande drag. 

Segmentering kan vara ett sätt att arbeta med potential utifrån de slutsatser som varit 

möjliga att dra.  

 

Nedan har studiens undersökningsmodell (Figur 3.3) reviderats och tagit utgångspunkt i 

ovanstående slutsatser för att ge teoretiska implikationer. Att begreppen syfte, mål och 

resurser är av vikt vid upprättandet av en segmenteringsprocess anses bekräftas både av 

empiri och teori. Vidare kan bekräftas att det gör nytta innan appliceringen av 

segmenteringsbaserna att definiera marknaden. Det första bidraget som presenteras i 

den nya modellen är relationen mellan segmenteringsbaserna och behov, vidare att det 

leder till segment som sedan utvärderas utefter det andra bidraget potential & resurser 

anses utefter studiens resultat möjligt. 
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Tidigare forskning benämner det faktum att det inte finns en normativ modell för hur 

företag bör utarbeta och genomföra segmentering, men utifrån förevarande studies 

empiri kan slutsats dras kring att det finns en problematik med att upprätta en normativ 

modell. Framförallt på grund av att företag skiljer sig åt och det finns ett stort behov för 

en detaljerad segmentering som är svår att generalisera. Hur företag bör utarbeta och 

genomföra segmentering blir därav problematiskt att besvara och utifrån resultatet som 

presenterats kan utgångspunkt tas i figur 6.1, men bör däremot situationsanpassas 

utifrån det specifika företaget. 
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Figur 6.1. Författarnas förslag till segmenteringsmodell  
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6.3 Praktiskt bidrag  

Företag bör tydligare undersöka vilka olika alternativ det finns för att upprätta en 

segmenteringsprocess. I dagsläget finns det en osäkerhet kring hur segmenten de arbetar 

utefter tillkommit. Det är möjligt för företag att utgå från figur 6.1 vid upprättandet av 

en segmentering. Figur 6.1 tar sin utgångspunkt i B2B företaget som avser att 

segmentera sin marknad. Slutsats kan dras kring att företag först och främst bör 

definiera syftet och målet med segmenteringen för att vidare se till sina resurser. Den 

befintliga teorin som undersökts föreslog att företag bör definiera sin marknad innan 

baserna för segmentering appliceras. Den dubbelriktade pilen syftar till att företaget 

återkopplar till sin verksamhet, sina resurser och det definierade målet och syftet med 

segmenteringen. Efter att företaget har definierat sin marknad kan 

segmenteringsprocessen inledas där studiens empiri stödjer användbarheten av 

segmenteringsvariablerna i Bonoma & Shapiros (1983) modell (Figur 3.2). Företag har 

mer eller mindre nytta av de olika variablerna, men bör precis som modellens 

ursprungliga skapare föreslår, utvärdera samtliga steg noggrant innan något näste 

utesluts.  

 

Under analysens gång finner förevarande studie det möjligt att applicera en 

behovsanalys på de olika segmenteringsvariablerna. Där företag kan sammanställa sina 

befintliga kunder och potentiella kunders behov utifrån de olika stegen. I figur 6.1 är det 

redovisat med dubbelriktade pilar då behov påverkar variablerna och vice versa. Under 

segmenteringsprocessens gång kan företag välja att dela upp marknaden mer eller 

mindre, därav pilarna från varje näste ner till segment. När de har nått sin samlade 

segmenteringsportfölj kan de i nästa steg utvärdera de olika segmentens potential och 

hur väl företagets resurser kan möta segmenteringsportföljens specifika behov. Empirin 

föreslår att företag kan ta utgångspunkt i en ABC-klassificering, om företag inte sedan 

tidigare har förevarande kan de välja att endast utvärdera utifrån nyckelkunder. Utifrån 

nyckelkunderna och de behov de har uppvisat i segmenteringsprocessen kan företag 

utvärdera vilka andra kunder som uppvisar liknande behov och på så vis klassificera 

deras potential. Det sista steget i figur 6.1 går utanför ramen för förevarande studie och 

kommer därav inte behandlas vidare. 
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Det är viktigt för företag att situationsanpassa modellen utifrån sin egna verksamhet och 

kunder. Resultatet i studien uppvisar att företag baserat på verksamhet uttrycker mer 

eller mindre behov av att segmentera utifrån de olika segmenteringsvariablerna. Ingen 

av variablerna kan utifrån studiens empiri sägas vara av mindre betydelse än någon 

annan. En segmenteringsvariabel som hade stor inverkan på ett företag, hade ingen 

inverkan på ett annat företag. Rekommendation görs att företag tar ställning till 

förevarande, men att de tar utgångspunkt i samtliga variabler. Vidare kunde det 

konstateras att företagen besitter mer kunskap än vad de använder sig av i de befintliga 

segmenten. De gör förevarande i god tro då de besitter för lite kunskap kring att den 

hade varit användbar och till stor hjälp vid segmentering. Då kunskapen finns inom 

företag behöver inte en reviderad segmentering innebära en alltför stor kostnad. Vidare 

rekommenderas att företag iterativt följer upp sin segmenteringsprocess och inte nöjer 

sig med att bevara segmenten som fasta utgångspunkter år efter år.  

 

6.3.1 Förslag på segmenteringsstrategi till ProfilGruppen  

I dagsläget har PG endast en standardiserad branschsegmentering, men de besitter en 

stor kunskap kring detaljrik information som skulle komma till användning vid 

upprättandet av en segmenteringsprocess. Med utgångspunkt i föreslagen 

segmenteringsmodell figur 6.1 kommer nedan rekommendationer göras utifrån den data 

som PG tillhandahållit. Vid upprättandet av en ny segmenteringsprocess uppvisar PG ett 

tydligt mål och syfte. Företaget har växt väldigt fort och rekommendation görs att 

fördela mer resurser på marknadsföring och upprättandet av en ny segmentering. 

Resurserna som avsätts kan komma att löna sig i slutändan. Vid definiering av 

marknaden besitter PG idag de mesta av kunskaperna, de behöver bara förtydligas. 

Vidare då ett tydligt intresse uppvisas för prospektarbete och nya marknader bör de 

utveckla sin förståelse kring den outnyttjade marknaden.  

 

Utifrån de presenterade segmenteringsvariablerna rekommenderas att PG själva 

utvärderar samtliga, men med hänsyn till studiens resultat föreslås att vikten läggs vid 

presenterade:  

  



  
 

137 

Demografi 

• Storlek  

• Bransch  

Driftvariabler  

• Användare eller icke-användare av produktkategorin eller varumärket 

• Kundens tekniska och finansiella expertis 

Tillvägagångssätt vid inköp 

• Inköpsorganisationen och process  

• Maktstruktur 

• Existerande relation mellan kund och säljare på en mer personlig nivå 

• Generella inköpspolicys och kriterier  

Situationsfaktorer 

• Typ och storlek av inköp  

Personliga karaktärsdrag 

• Likheter mellan köpare och säljare  

 

Utefter att de har beaktat de olika segmenteringsvariablerna bör de utnyttja det faktum 

att de idag har en ABC-klassificering. Rekommendation görs kring att den utvecklas till 

att innefatta kundens potential, vilket PG själva föreslagit. Hänsyn bör tas till vilka 

behov som är möjliga att bemöta utifrån de resurser som företaget har idag, med 

presskapacitet i åtanke. Som klargjorts vid beskrivning av figur 6.1 kan PG utnyttja de 

behov som framkommit i segmenteringsprocessen och den potential som klassificerats 

för att finna liknande kunder som de som upplevs passa företaget bäst. Slutligen 

rekommenderas en iterativ segmenteringsprocess där kunskapen som genereras tas 

tillvara på. Avslutningsvis kan förslaget till PG vara till fördel även för andra företag 

med liknande verksamhet.  
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Förevarande studie har studerat hur segmentering utarbetas och genomförs av företag 

verksamma på B2B marknaden. Vidare rekommenderas fler liknande studier att 

genomföras med tydliga empiriska kopplingar för att styrka eller förkasta de slutsatser 

som presenterats. Vidare saknas forskning rörande företags insamling och strukturering 

av segmenteringsdata med tydliga empiriska kopplingar. Framtida forskning bör även 

beröra hur segment som framkommit till följd av en segmenteringsprocess kommer till 

nytta vid målmarknadsföring, positionering och differentiering i en B2B kontext. 

Slutligen bör fler kvalitativa studier rörande segmentering inom B2B marknaden 

genomföras då en stor del av den befintliga forskningen består av kvantitativa studier.  

 

Författarna till förevarande studie hoppas att forskare inom modern marknadsföring åter 

fattar intresse för segmentering på B2B marknaden. Mycket av den befintliga 

forskningen är fortfarande av relevans, men fler studier i modern tid hade kunnat 

förstärka dess betydelse och intresse inom modern marknadsföring. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  Intervjuguide 1: B2B företag  

  

Etiska frågor  

1. Får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen?  

2. Får vi lov att använda företagets namn i uppsatsen?  

3. Får vi lov att spela in intervjun?  

 Bakgrundsinformation  

4. Namn  

5. Kön  

6. Position i organisationen  

7. År i organisationen  

8. Har ni en marknadsavdelning eller marknadsansvarig på företaget?  

9. Har ni aktivt segmenterat er marknad?  

  

Tema  

B2B Företaget  

10. Beskriv kortfattat företagets verksamhet  

11. Vad finns det för syfte och mål med att dela upp marknaden (segmentera) i olika 

beståndsdelar enligt er?  

12. Vilken information är enligt er av intresse att få ut av en segmentering?  

13. Kan företagets resurser påverka segmenteringsarbetet? Om Ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte?   

Definierad B2B Marknad  

14. Vad bör företag besitta för information innan de utför en segmentering 

(Om respondenten svarat ja på fråga 9)  

15. Vilka faktorer bestämmer eller definierar er marknad? (Relevant marknad 

bestående av geografi, produkt, generisk definierad marknad relevant marknad 

+ penetrad och outnyttjad)  

16. Hur arbetar ni för att få en uppfattning om marknader ni är aktiva på?  

17. Hur arbetar ni för att få en uppfattning om outnyttjade marknader?  

 

 

 



  
 

II 

Segmenteringsprocess  

18. Hur skulle du beskriva en praktisk segmentering, utförande, steg, eventuell 

problematik? Efterföljde ni några tydliga steg (Om respondent svarat ja på fråga 9)  

19. Har du någon kunskap eller uppfattning om hur en praktisk segmentering går 

till? (Om respondenten svarat nej på fråga 9)  

20. Vad använde ni för olika variabler/faktorer för att 

segmentera er marknad? (Om respondenten svarat ja på fråga 9 )  

21.  Vad för olika variabler/faktorer hade ni utgått ifrån vid en segmentering av 

er marknad? (Om respondenten svarat nej på fråga 9)   

22. Kunskap om demografiska faktorer hos befintliga eller potentiella kunder (Finns 

den, är den viktig) (Plats, bransch, storlek) + Fråga 27  

23. Kunskap om hur verksamheten ser ut utifrån driftfaktorer hos befintliga 

eller potentiella kunder (Finns den, är den viktig?) (Produktionsteknologi, 

användare/icke användare, kundens tekniska-, finansiella- eller driftexpertis.) + 

Fråga 27  

24. Kunskap om befintlig eller potentiella kunders inköpsenhet och 

dess struktur? (Finns den, är det viktigt) 

(Inköpsorganisation och process, Maktstruktur, Existerande relationer mellan kund 

och säljare på en mer personlig nivå, Generella inköpspolicys - och kriterier.) + 

Fråga 27  

25. Kunskap om situationsfaktorer/potentiella och befintliga kunders behov (Finns 

den, är den viktig?) (Applikation, typ och storlek av inköp, 

miljöförhållanden, köpsituationens risk) + Fråga 27  

26. Kunskap om personliga karaktärsdrag hos befintliga 

och potentiella kunder (Finns den, är det viktigt) (Likheter mellan köpare och 

säljare, motivation, uppfattning, riskhantering) + Fråga 27  

27. Vad har ni tillgång till för kanaler för datainsamling, kan det finnas hinder i data 

insamlingen  

 

Segment  

28. Vad anser ni är nyttan av att dela in marknaden i olika segment?  

  

  



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide 2: CCustomer 

  

Etiska frågor  

29. Får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen?  

30. Får vi lov att använda företagets namn i uppsatsen?  

31. Får vi lov att spela in intervjun?  

Bakgrundsinformation  

32. Namn  

33. Kön  

34. Position i organisationen  

35. År i organisationen  

36. Har ni en marknadsavdelning eller marknadsansvarig på företaget?  

37. Beskriv kortfattat företagets verksamhet?  

38. Vad för typ av företag arbetar ni med?  

 

Tema  

  

B2B företag  

39. När företag kommer till er, vad brukar de ha för syfte och mål med att 

segmentera? (Analys, val av marknad och marknadsföring)   

40. På vilket sätt kan företagets resurser påverka segmenteringsarbetet?   

41. I vilket skede kan det vara lämpligt att segmentera?  

42. Vilken information är intressant att få ut av en segmentering?  

Definierad B2B Marknad  

43. Vad anser du att företagen bör besitta för kunskaper om marknaden innan 

segmenteringen utförs? (Geografisk, produkt, generisk, relevant)  

44. Hur är din uppfattning om företags kunskap om marknader de är aktiva på?  

45. Hur uppfattar du företags kunskap om outnyttjade marknader?  

Segmenteringsprocess  

46. Hur skulle du beskriva en praktisk segmentering, utförande, steg, eventuell 

problematik? Finns det några tydliga steg som efterföljs  

47. Kan en segmenteringsprocess se olika ut beroende på företag?  

48. Vilka baser eller faktorer bör tas i beaktning vid en segmentering  



  
 

IV 

49. Hur ser ni på företags behov av att beakta demografiska faktorer vid en 

segmentering ? (Plats, Bransch Storlek) + Fråga 54  

50. Hur ser ni på företags behov av att beakta kunders driftfaktorer vid en 

segmentering?(Produktionsteknologi, användare eller icke-användare, kundens 

tekniska- finansiella- eller driftexpertis) + Fråga 54  

51. Hur ser ni på företags behov av att beakta kunders tillvägagångsätt vid inköp vid 

en segmentering? (Inköpsorganisation & process, maktstrukturer, relationer kund-

säljare, generella inköpspolicys & kriterier) + Fråga 54   

52. Hur ser ni på företags behov av att beakta situationsfaktorer/kunders behov vid 

en segmentering? (applikation, typ & storlek av 

inköp, miljöförhållanden, köpsituationens risk) + Fråga 54  

53. Hur ser ni på företags behov av att beakta kunders personliga karaktärsdrag vid 

en segmentering? (Likheter mellan köpare & säljare, motivation, uppfattning, 

riskhantering) + Fråga 54  

54. Hur sker enligt dig insamlingen av data på bästa sätt?  

55. Kan man i segmenteringsprocessens steg välja att hoppa över eller avsluta utan 

att fullfölja alla stegen?  

Segment  

56. Vad är nyttan med att dela in marknaden i segment  
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