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Abstract:  Purpose: The purpose of my study is to contribute to more  

  knowledge about barriers to effective segmentation and how  

to diagnose and treat these barriers. I have done a case study 

of Lärarförbundets communication to one of their target 

groups, headmasters. To obtain a broad understanding I have 

interviewed both employees and members. The research 

questions are: What do a selection of employees and 

members regard as the main reasons why Lärarförbundet 

does not succeed better with its audience-targeted 

communication? What can help Lärarförbundet to improve 

its audience-targeted communication? 

 

  Design/methodolgy: This research was a case study using a 

  qualitative data gathering method. A total of eighteen semi 

  structured interviews were conducted, nine interviews with  

  members and nine interviews with employees.  

 

Findings: All interviewed respondents believe that 

communication to the group of headmasters can be better. 

None of the employees know that there is any follow-up of 

the goal of communicating to different audiences. Most 

respondents believe that Lärarförbundet need to get more 

knowledge about the headmaster group to reach out with 

more relevant information. To improve it is crucial that 

management supports the segmentation process and ensure 

change in current communication. The work with knowledge 

management (KM) also needs to be developed. Finaly, 

Lärarförbundet need to draw up a plan with clear steps. 

 

Orginality/value: Only a few studies have focused on the 

part of segmentation which deals with practical problems 

when segmentation is implemented. This study contributes to 

better understanding about barriers to effective 

segmentation.  



 

 

Nyckelord: Ideella organisationer, Implementering, Infrastruktur, 

Kommunikation, Knowledge Management, Målgrupper, 

Segmentering, Segmenteringsprocess 

 

 
  



 

 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................................. 1 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 2 

1.1. Problembeskrivning - Lärarförbundet och målgruppsanpassad kommunikation ........ 2 
1.2. Segmentering, teori och praktik .........................................................................................3 
1.3. IM, KM och kommunikation till målgrupper ................................................................... 4 
1.4. Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 6 
1.5. Problemavgränsning .......................................................................................................... 6 
1.6. Lärarförbundet, Lärarförbundets organisation och medlemsgruppen skolledare ......... 7 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång ............................................................................ 8 
2.1. Problem segmentering: Organisationens kultur, struktur och organisation ................. 8 
2.2. Problem segmentering: Engagemang från ledning, ansvariga........................................ 9 
2.3. Problem segmentering: Gap mellan teori och praktik ..................................................... 9 
2.4. Problem segmentering: Bristande planering, tid och behov av tester ........................... 10 
2.5. Problem segmentering: Särskilda förutsättningar för ideella organisationer ............... 10 

3. Teori ........................................................................................................................................... 11 
3.1. Infrastruktur...................................................................................................................... 12 
3.2. Segmenteringsprocessen .................................................................................................. 13 
3.3. Implementering ................................................................................................................ 13 

4. Metod ......................................................................................................................................... 14 
4.1. Kvalitativ forskningsansats .............................................................................................. 14 
4.2. Fallstudie som undersökningsmetod ............................................................................... 15 
4.3. Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................ 17 
4.4. Planering och urval intervjuer .......................................................................................... 18 

4.4.1. Planera intervjuer ..................................................................................................... 18 
4.4.2. Forskningsetik .......................................................................................................... 19 
4.4.3. Urval .......................................................................................................................... 19 

4.5. Intervjuer .......................................................................................................................... 20 
4.5.1. Genomförande intervjuer ........................................................................................ 20 
4.5.2. Utskrift intervjuer ..................................................................................................... 21 

4.6. Analys och verifiering av data ......................................................................................... 22 
4.6.1. Analys ....................................................................................................................... 22 
4.6.2. Verifiering ................................................................................................................ 23 

5. Presentation av resultat ........................................................................................................... 24 
5.1. Problem vid segmentering – Infrastruktur .................................................................... 24 

5.1.1. Faktorer i organisationen - tradition, storlek och bredd ....................................... 24 
5.1.2. Organisationens kompetens och behov omvärldsanalys ...................................... 24 

5.2. Problem vid segmentering – segmenteringsprocessen ................................................. 25 
5.2.1. Behov av justerad segmenteringslösning ............................................................... 25 
5.2.2. Organisationens oerfarenhet av segmenteringsarbete .......................................... 26 

5.3. Problem vid segmentering – implementering ............................................................... 26 
5.3.1. Anpassning av organisationsstruktur och organisationskultur ............................ 26 

6. Diskussion och analys ............................................................................................................... 27 
6.1. Diskussion utifrån empiri ................................................................................................. 27 

6.1.1. Organisationsstruktur, KM och segmenterad kommunikation ............................. 27 
6.1.2. Egen agenda utgångspunkt för kommunikation .................................................... 27 
6.1.3. Avsaknad av kunskap om målgrupper ................................................................... 28 
6.1.4. Behov av utveckling segmentering och kanalval ................................................... 28 
6.1.5. Likheter och olikheter skolledare och kanslianställda .......................................... 29 

6.2. Analys problem vid segmentering – Infrastruktur ........................................................ 30 
6.3. Analys problem vid segmentering – segmenteringsprocessen ...................................... 31 
6.4. Analys problem vid segmentering – implementering ................................................... 33 

7. Slutsatser ...................................................................................................................................35 



 

 

7.1. Anställda och medlemmar om problem segmentering ...................................................35 
7.2. Utveckling målgruppsanpassad kommunikation .......................................................... 36 

8. Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................... 37 
9. Källförteckning ......................................................................................................................... 38 
Bilaga 1: Följebrev kanslianställda ..................................................................................................... 1 
Bilaga 2: Intervjuguide kanslianställda ............................................................................................. 2 
Bilaga 3: Följebrev skolledare ............................................................................................................ 4 
Bilaga 4: Intervjuguide skolledare ...................................................................................................... 5 
 
 



 

1 

Sammanfattning 
 

Syftet med min studie är att bidra till mer kunskap om hinder för en effektiv 

segmentering och hur man diagnostiserar och behandlar dessa hinder. Jag har gjort en 

fallstudie på Lärarförbundets kommunikation till en av organisationens målgrupper, 

medlemsgruppen skolledarna. För att få en bred och djup förståelse har jag intervjuat 

både anställda och medlemmar. Forskningsfrågorna är: Vad anser ett urval anställda och 

medlemmar som de främsta anledningarna till att Lärarförbundet inte lyckas bättre med 

sin målgruppsanpassade kommunikation och vad kan Lärarförbundet göra för att 

förbättra sin målgruppsanpassade kommunikation. 

 

Denna undersökning är en fallstudie med en kvalitativ datainsamlingsmetod. 

Sammanlagt 18 semistrukturerade intervjuer har genomförts, nio intervjuer med 

medlemmar som är skolledare och nio intervjuer med anställda på Lärarförbundets 

kansli. 

 

Alla intervjuade respondenter anser att den målgruppsanpassade kommunikationen till 

skolledarna kan bli bättre. Ingen medarbetare känner till att det finns någon uppföljning 

av målet att kommunicera med olika målgrupper baserat på behov. Majoriteten av 

respondenter (medlemmar och medarbetare) anser att Lärarförbundet behöver få mer 

kunskap om medlemsgruppen skolledare för att kunna nå ut med relevant information. 

För att få till en förbättring behöver ledningen vara aktiv, stödja 

segmenteringsprocessen och se till att nuvarande kommunikation förändras. Det behövs 

också ett bättre samarbete mellan olika delar av organisationen och att arbetet med 

knowledge management (KM) utvecklas. Det är dessutom viktigt att Lärarförbundet 

utarbetar en plan med tydliga steg och får in mer fakta om sina målgrupper. 

Avslutningsvis är det intressant om att utreda om hur mycket Lärarförbundet 

kommunicerar utifrån vad organisationen själv vill kommunicera. Detta är en möjlig 

orsak till problem för ideella organisationers segmenteringsarbete.  

 

Det finns bara några få studier som har fokuserat på den del av segmenteringsarbetet 

som handlar om praktiska problem när en vald lösning för segmentering ska 

implementeras. Denna studie bidrar till bättre förståelse om hinder för effektiv 

segmentering. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens problembeskrivning, beskrivning av området för 

uppsatsen, syfte, frågeställningar, avgränsningar, hur relationen ser ut mellan 

uppsatsens ämne och information management/knowledge management och 

presentation av den organisation undersökningen handlar om.  

 

 

1.1. Problembeskrivning - Lärarförbundet och 
målgruppsanpassad kommunikation  

 

Min uppsats består av en fallstudie på Lärarförbundets målgruppsanpassade 

kommunikation till sina medlemsgrupper och mer specifikt medlemsgruppen, 

skolledare. Lärarförbundet är en intressant organisation att studera då de totalt har över 

230 000 medlemmar som är uppdelade på ett stort antal olika medlemsgrupper som är 

förbundets målgrupper. 

 

En stor andel av forskningen om segmentering och målgruppsanpassad kommunikation 

slutar när processen når fram till att den valda segmenteringslösningen ska eller har 

implementerats. Det finns en brist i nuvarande forskning där min uppsats kan bidra med 

mer information. Detta område är intressant för det är här som möjligheten finns att 

både skapa nöjda och missnöjda kunder. Den fråga som är intressant att ställa sig i en 

fortsatt forskning är hur en organisation, som i mitt fall dessutom är en ideell 

organisation, kan upptäcka och hantera eventuella problem med segmenteringen.  

 

Ur ett Information Management (IM) och Knowledge Management (KM) perspektiv är 

det värdefullt att följa upp hur Lärarförbundets informationsresurser har använts för att 

stödja organisationens valda segmenteringslösning och därmed nå målet att 

kommunicera utifrån olika gruppers behov. Det är också intressant att följa upp om 

Lärarförbundet använder sig av en kodifieringsstrategi, kollegial nätverksstrategi eller 

en kombination av dessa två för att sprida kunskap i organisationen om att 

kommunicera på olika sätt till olika medlemsgrupper.  

 

Lärarförbundet skriver i sin verksamhetsplan att förbundet vill göra skillnad för olika 

medlemsgrupper och kommunicera utifrån dessa olika gruppers behov (Lärarförbundet, 

2015). Indelningen i medlemsgrupper består främst av olika lärarkategorier, skolledare, 

lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare då förbundet anser att dessa olika grupper 

har olika förutsättningar och behov (Lärarförbundet, 2013). Jag har inte funnit något 

dokument där det beskrivs mer i detalj hur Lärarförbundet ska kommunicera utifrån 

dessa medlemsgruppers behov.  

 

En undersökning, genomförd under 2017, visar att Lärarförbundet har svårt att 

åstadkomma en uppskattad målgruppsanpassad kommunikation. Undersökningen 

genomfördes av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Lärarförbundet och 

besvarades av totalt 1957 medlemmar varav 57 stycken skolledare.  
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Undersökningen innehöll bland annat följande frågeställningar: 

• Hur ofta tar du som medlem del av Lärarförbundets olika informationskanaler? 

• Hur tycker du som medlem att respektive kanal tar upp frågor som är angelägna 

och relevanta utifrån din medlemsgrupp? 

• Hur lyckas Lärarförbundets informationskanaler ge dig en bild av hur 

Lärarförbundet är till nytta för dig utifrån din medlemsgrupp? 

• Via vilka kanaler föredrar du som medlem att få medlemsinformation?  

• Vad tycker du som medlem om mängden information som du får från 

Lärarförbundet?  

 

När det handlar om hur väl förbundet lyckas med att anpassa sin kommunikation 

svarade totalt 66 % av alla medlemmar att de antingen inte vet eller inte tycker att 

Lärarförbundets webbplats ger dem anpassad kommunikation som är till nytta för deras 

medlemsgrupp. Motsvarande fråga för Lärarförbundets facebooksida respektive utskick 

av nyhetsbrev via e-post gav också Lärarförbundet dåliga betyg. För dessa kanaler 

svarade 76 % respektive 61 % att de inte tycker det eller att de inte vet om kanalen gör 

det. Den kanal som får bättre betyg är medlemstidningar. Där tycker 56 % att de får en 

anpassad information som är till nytta medan 44 % inte vet eller inte tycker detta.  

 

På samma fråga svarade totalt 62 % av medlemsgruppen skolledare att de antingen inte 

vet eller inte tycker att webbplatsen ger dem anpassad kommunikation som är till nytta 

för deras medlemsgrupp. När det gäller facebooksida och nyhetsbrev via e-post blev 

resultatet att 79 %och 62 % anser att de inte vet eller inte tycker att dessa kanaler ger en 

anpassad kommunikation som är till nytta för dem. Även skolledarna ger bättre betyg 

till medlemstidningarna, 60 % anser att tidningarna ger anpassad information medan 41 

% inte vet eller inte anser att det är så (Lärarförbundet, 2017a). 

 

Utifrån dessa resultat är det enligt mig tydligt att Lärarförbundet i majoriteten av 

kanaler inte lyckas uppnå sitt mål att få till en målgruppsanpassad kommunikation. 

Undantaget är medlemstidningar där medlemmarna har en mer positiv bild.  

 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka vad det är för faktorer som bidrar till att 

Lärarförbundet inte lyckas bättre med sin målgruppsanpassade kommunikation och vad 

som kan bidra till att den kan förbättras.  
 
 

1.2. Segmentering, teori och praktik 
 

”Although the benefits that segmentation offers are well documented, businesses 

continue to encounter barriers to implementation. This raises an important dilemma. If 

corporations are to unlock the benefits of segmentation, there are important questions to 

answer about the nature of these barriers and how they can be overcome” (Dibb & 

Simkin, 2001, s.609). 

 

För en organisation är det i ett första skede en utmaning att ta fram hur denna ska eller 

inte ska dela upp sina kunder för att på bästa sätt kunna kommunicera med dessa 

målgrupper. Målsättningen är att få en så träffsäker kommunikation som möjligt.  

Crompton (2011) anser att välja målgrupp är en tvåstegsprocess. Första steget är att dela 

in marknaden i potentiella målmarknader eller segment, en process som kallas 

marknadssegmentering.  
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Marknadssegmentering kan definieras som: ”Processen att dela upp en total mängd 

konsumenter i mindre målgrupper bestående av personer som har liknande behov, med 

syftet att ta fram en marknadsmix som mer exakt matchar behovet hos de individer som 

ingår i ett specifikt segment” (Pride & Ferell, 1980 se Crompton, 2011, s.9). 

 

När dessa relativt homogena segment har upptäckts blir nästa steg att välja vilket eller 

vilka segment organisationen ska kommunicera ett specifikt erbjudande.  

  

I denna uppsats förekommer både begreppen ”målgrupp” och ”segment”. De kommer 

att användas utifrån den förklaring som beskrivs av Crompton ovan. Det vill säga att 

segment är ett sätt att dela upp marknaden i mindre delar utifrån olika variabler som 

används för att identifiera målgrupper och för att planera marknadsföring. Målgrupper 

är en grupp av personer som har liknande behov.  

 

Det finns åtskilligt med forskning om hur kunderna kan delas upp i olika grupperingar 

och olika modeller för att få till den bästa fördelningen av resurser för respektive 

gruppering. Exempel på forskare som skrivit om detta område är Kotler och Keller 

(2009), Wedel och Kamakura (1999) och Hooley och Saunders (1993). Att segmentera 

och ta fram målgrupper är dock bara en början. Detta upplägg ska sedan testas i praktisk 

handling och kommunikation av olika slag ska nå ut till målgrupperna. Viktiga frågor är 

till exempel att bestämma hur organisationens resurser ska delas mellan de olika 

målgrupperna, hur vald segmenteringslösning ska implementeras och hur eventuella 

problem ska hanteras när den väl är på plats. Inom detta område finns enligt mig 

betydligt mindre forskning. En sökning i Google Scholar 28:e mars 2018 gav 255 000 

träffar på begreppet ”Market segmentation” men bara 122 respektive 49 träffar på 

begreppen ”Market segmentation problems” och ”Market segmentation barriers”. En 

sökning i Google Scholar på begreppet ”Market segmentation implementation” samma 

datum resulterade i enbart 63 träffar. 

 

Ambitionen med denna uppsats är att den ska bidra till forskningen genom att generera 

ny kunskap om hur problem med en genomförd segmentering kan hanteras sett ur en 

ideell organisations perspektiv, Lärarförbundet. Empirin består av data insamlad med 

hjälp av nio intervjuer från medlemsgruppen skolledarna och nio intervjuer med 

medarbetare (”kanslianställda”) från olika delar av Lärarförbundets kansliorganisation. 

Enligt Dibb och Simkin (2001) har litteraturen misslyckats att lyfta fram frågor kring 

implementering av segmentering. Modi och Mishra (2010) tillägger att det i nuläget 

finns få studier på ideella organisationers marknadsorientering. Målsättningen är därför 

att presentera ny information inom detta område. 
 
 

1.3. IM, KM och kommunikation till målgrupper 
 

Det är viktigt att förstå att det finns olika uppfattningar om vad begreppen information 

management (IM) och knowledge management (KM) innebär. Detta beror på att 

sambandet mellan dessa begrepp och kommunikation till målgrupper kan se olika ut 

beroende på vilken uppfattning som anses vara korrekt.  

 

Till att börja med finns det en skillnad i hur forskare ser på IM och KM. Det finns de 

som anser att kunskap inom KM är samma sak som information i IM. Wilson (2002) är 

en av forskarna som anser det finns en stor likhet mellan dessa två begrepp och att KM 
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som begrepp är ett påhitt framförallt av vissa konsultföretag. KM består enligt honom 

av två huvudsakliga delar. Den första är hantering av information och den andra delen 

är effektiv styrning av arbetssätt. Kritiken är att denna andra del hör till en utopisk 

vision med en organisationskultur där fördelarna med informationsutbyte delas av alla, 

där individer har full bestämmanderätt i utvecklingen av sin expertis och där nätverk 

inom organisationen kan bestämma hur denna expertis ska användas. Enligt Wilson är 

vi långt ifrån detta ”Utopia”. Även om företag hävdar att människor är deras viktigaste 

resurs, vill de ändå ha kontroll på den framförallt när marknadsförhållanden påverkar 

företaget negativt. Wilson avslutar med att säga att det inte är omöjligt att dela kunskap, 

bara att det är väldigt svårt och att det inte går att förenkla detta till något enkelt koncept 

som KM. 

 

Sarrafzadeh, Martin och Hazeri (2006) däremot anser att det finns faktorer som tydligt 

skiljer KM från IM. De skriver att även om det finns en hel del litteratur som accepterar 

att IM är en viktig del av KM är det också så att denna litteratur beskriver detta senare 

begrepp som både bredare och annorlunda än IM. Detta då den har ett samband med 

ledning- och organisationsfrågor som inkluderar en tonvikt på mindre konkreta och 

svårfångade resurser som mänsklig expertis. KM är enligt författarna ”en kombination 

av IM för att hantera dokumentation och human resource management för att hantera 

möjligheten till utbyte av kunskap” (Middleton, 1999 se Sarrafzadeh, Martin & Hazeri, 

2006, ss.621–622). 

 

Inom KM finns det två större inriktningar där målet är att stärka och öka 

kunskapsskapandet i organisationer. Den första är att systematiskt överföra kunskap 

mellan individer för att ta till sig kunskap och den andra inriktningen är att deltaga i 

sociala interaktioner för att dela kunskap. Detta kan för KM delas in i antingen ett fokus 

på kodifiering eller kollegiala nätverk.  

 

En kodifieringsstrategi är fokuserad på datorer. Kunskap är noggrant kodad och lagrad i 

databaser där alla medarbetare enkelt kan få tillgång till och använda den. I andra 

organisationer finns det ett nära samband mellan kunskap och den person som har 

utvecklat den och delat den i huvudsak genom direktkontakt till en annan person. 

Huvuduppgiften för en dator i sådana organisationer är att hjälpa människor att 

kommunicera kunskap, inte att lagra den. Detta är en ”kollegial nätverksstrategi”. En 

organisations val av strategi är inte ett slumpmässigt val, den beror på vilket sätt 

företaget har kontakt med sina kunder, företagets ekonomi och medarbetarna företaget 

anställer (Hansen, Nohria & Tierny, 1999). 

 

Min uppfattning är att knowledge management (KM) är ett eget och viktigt begrepp 

som särskiljer sig från information management (IM). Detta för att begreppet behövs för 

att visa hur skapande och delande av kunskap ser ut i en organisation, inklusive tyst 

kunskap. En annan forskare som också instämmer i detta är Choo (2002) som anser att 

kunskap skiljer sig från information i dess kapacitet att möjliggöra åtgärder och beslut. 

Det övergripande målet för KM är att designa organisationens strategi, struktur, 

processer och system så att organisationen kan använda vad den vet för att skapa värde 

för dess kunder och omgivning. 

 

För att kommunikationen till en målgrupp ska fungera och bli framgångsrik är en viktig 

förutsättning att organisation har tillgång till information om målgruppen. Vad den har 

för intressen, behov och vilka kanaler den föredrar et cetera. Denna tillgång till 
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information kan organisationen se till att få genom en väl organiserad information 

management (IM). Målet med information management är enligt Choo (2002) att 

maximera användbarheten och bidraget från organisationens informationsresurser i 

jakten på organisationens mål.  

 

För att informationen faktiskt ska kunna göra nytta och bidra till en relevant 

kommunikation till målgrupperna behöver informationen omvandlas till kunskap.  

Kan den kunskap som finns i organisationen användas på rätt sätt (knowledge 

management, KM) borde den kunna bidra till att skapa ett värde genom kommunikation 

till olika målgrupper.  

 
 

1.4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad det är för faktorer som bidrar till att 

Lärarförbundet inte lyckas bättre med sin målgruppsanpassade kommunikation och hur 

denna kan förbättras. Uppsatsen är en fallstudie av Lärarförbundets kommunikation till 

medlemsgruppen skolledare och har bearbetats utifrån både ett medarbetarperspektiv 

och ett medlemsperspektiv.  

 

För att få en ökad förståelse till varför Lärarförbundet inte lyckas bättre med sin 

målgruppsanpassade kommunikation, och få underlag till förbättringar, har denna 

uppsats följande frågeställningar:  

 

• Vad anser ett urval anställda respektive medlemmar är de huvudsakliga 

orsakerna till att Lärarförbundet inte lyckas bättre med sin målgruppsanpassade 

kommunikation? 

• Vad kan bidra till att Lärarförbundet förbättrar sin målgruppsanpassade 

kommunikation?  
 

 

1.5. Problemavgränsning 
 

I min forskning och uppsats ingår enbart en av Lärarförbundets målgrupper, 

medlemsgruppen skolledarna. Anledningen till valet av just denna målgrupp är att det 

finns särskilda kommunikationsutmaningar för dessa medlemmar. Utmaningarna består 

i att det är en relativt liten medlemsgrupp som, till skillnad mot förbundets andra 

medlemmar, inte arbetar som lärare. Av Lärarförbundets 230 000 medlemmar är cirka 

175 000 yrkesaktiva lärare och cirka 6 000 är skolledare. Resterande medlemmar består 

av lärarstudenter och pensionärer (Lärarförbundet, 2017b). 

 

I huvudsak har jag valt att studera den kommunikation som sker via Lärarförbundets 

kansliorganisation. Denna del av Lärarförbundet ansvarar för stora kanaler som 

Lärarförbundets hemsida, officiella facebooksidan, nyhetsbrev, tidningar och större 

utskick via vanlig post, e-post eller sms. I och med denna avgränsning finns inte den 

kommunikation som sker via Lärarförbundets organisation för förtroendevalda med i 

min studie.   
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1.6. Lärarförbundet, Lärarförbundets organisation och 
medlemsgruppen skolledare 

 

”Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skolledare och studie- och 

yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga 

intressen” (Lärarförbundet, 2015, s.4). Lärarförbundet är Sveriges största 

lärarorganisation med över 230 000 medlemmar (Lärarförbundet, u.å.). 

Medlemsgruppen skolledare består av drygt 6 600 yrkesaktiva medlemmar vilket gör 

Lärarförbundet till Sveriges största organisation för skolledare. Medlemsgruppen är 

organiserade i en egen organisation inuti Lärarförbundet, Lärarförbundet Skolledare 

(Lärarförbundet, 2017c).  

 

Lärarförbundet består av en organisation för förtroendevalda som leds av 

förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet, 2016) och en organisation 

för kanslianställda tjänstemän där högst ansvarig är kanslichefen Sixten Frixon. På 

Lärarförbundets kansli arbetar 270 medarbetare. Verksamheten leds av en kanslichef 

och en ledningsgrupp bestående av biträdande kanslichef, personalchef, 

utvecklingschef, förhandlingschef, avdelningschef för yrke och villkor, 

kommunikationschef, chefredaktör och avdelningschef för regionala avdelningen 

(Lärarförbundet, 2017d). 
 
 

                                
 
Figur 1: Lärarförbundet organisationsschema, kansliorganisation (Lärarförbundet, 2017). 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och litteratur som tar upp implementering av 

segmentering och möjliga hinder för att få till en framgångsrik målgruppsanpassad 

kommunikation. Dessa hinder redovisas utifrån fem centrala problemområden.  

 

Vid genomgång av tidigare forskning om segmentering och målgruppsanpassad 

kommunikation är min uppfattning att det finns en stor mängd litteratur om hur 

organisationer ska ta fram en segmentering. Det finns dock betydligt mindre forskning 

om implementering av segmentering och de problem som då kan uppkomma.  

 

Wind (1978) undersökning av nuvarande situation för forskning kring segmentering 

avslöjar en del brister mellan akademisk forskning och hur det fungerar i verkligheten. 

Utvecklingen av forskning kring marknadssegmentering behöver enligt Wind därför 

minska gapet mellan den akademiska inriktade forskningen och appliceringen av denna 

på verkligheten. Även Foedermayr och Diamantopoulos (2008) noterar att det saknas 

forskning. Deras utgångspunkt är att detta är ett problem då beslut kring segmentering i 

en ökande konkurrensutsatt marknad är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar. 

Dibb och Simkin (2001) instämmer i att det saknas forskning på området och lyfter 

bland annat fram att detta innebär att marknadsförare får för lite hjälp med att arbeta 

med segmentering.  

 

Det finns inte heller mycket litteratur om hur fackförbund och ideella organisationer 

arbetar med segmentering. Modi och Mishra (2010) skriver till exempel att studier på 

ideella organisationers marknadsorientering är få i antal. Detta är bekymmersamt då 

Kotler och Levy (1969) redan 1969 beskrev att marknadsföring även omfattar ideella 

organisationer. De skriver att ideella organisationer ofta missar vikten av att ha en bra 

kommunikation med sina kunder och att de precis som affärsdrivande företag behöver 

vara noggranna med att definiera sina målgrupper. De behöver också precis som dessa 

differentiera sitt erbjudande och kommunikation beroende på målgrupp.  

 

Även om de är få i antal finns det litteratur som tar upp implementering av 

segmentering och de problem som då kan uppkomma. Det finns även forskning som 

specifikt tar upp detta område ur ideella organisationers perspektiv. Urvalet av tidigare 

litteratur som finns beskrivet nedan har genomförts med utgångspunkt att de på olika 

sätt belyser en av forskningsfrågorna i denna uppsats, varför en organisation (specifikt 

en ideell organisation) inte lyckas bättre med sin målgruppsanpassade kommunikation. 

Nedan beskrivs denna litteratur utifrån några centrala teman. 

 

 

2.1. Problem segmentering: Organisationens kultur, 
struktur och organisation 

 

Alla aspekter av en segmentering kan påverkas negativt enligt Dibb och Simkin (2001) 

när en organisations infrastruktur inte fungerar eller inte är tillräckligt flexibel för att 

hantera denna process. Dessa problem kan ha att göra med allt som är en organisations 

kultur, struktur eller resurser och som fungerar som hinder för att få till en bra 

segmentering. Boejgaard och Ellegaard (2010) har liknande tankar när de skriver att 

företag har en förmåga att hålla fast vid befintliga strukturer. Dessa strukturer kan 
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härledas till produkter, geografiska områden eller organisering efter branschstandard 

samtidigt som organisationen försöker att arbeta utifrån nya kundsegment som baseras 

på kriterier som är utöver dessa nuvarande indelningar av organisationen. Detta ger 

problem, ineffektivitet och misslyckande att nå kundernas behov. Boejgaard och 

Ellegaard (2010) utvecklar sedan sitt resonemang med att skriva att den säljande 

organisationen också ofta behöver göra anpassningar utifrån specifika kundbehov. Detta 

upptäcker organisationen när de får in mer fakta om olika behov hos olika 

kundsegment. Fakta organisationen får in via kontakt med kunderna. Anpassning är 

nära kopplat till informationsinhämtning då möjligheter till anpassning beror på 

förmågan att fånga upp ändrade behov och se till att denna information används av 

företaget. 
 
 

2.2. Problem segmentering: Engagemang från ledning, 
ansvariga 

 

McDonald (2012) lyfter fram vikten av engagemang från ledningen som första och 

viktigaste punkt när han beskriver vad som krävs för en framgångsrik segmentering. 

Enligt författaren är det helt nödvändigt att få VD och högsta ledningens aktiva stöd och 

deltagande. Utan det är varje formaliserat arbete med segmentering inte möjlig att 

genomföra. En annan viktig faktor enligt McDonald är att det finns en känsla av 

”ägandeskap” av det som organisationens nyckelfunktioner har kommit fram till under 

processen. Det är nödvändigt att involvera ett antal funktioner. Även Boejgaard och 

Ellegaard (2010) skriver om betydelsen av ansvariga chefer för att ta 

segmenteringsplanen från plan till verklighet. De lyfter dock fram motivation som 

viktig faktor och att ett stort antal studier visar att det är en stor utmaning att arbeta med 

motivation hos ansvariga för att få till en bra implementering. Avsaknad av motivation 

kan orsakas av otillräcklig förståelse av syftet och relevansen av segmenteringsplanen. 

White (1992) tar också upp nyckelpersoners betydelse för att få till en framgångsrik 

segmentering. Till skillnad från McDonald, Boejgaard och Ellegaard skriver dock White 

att det största möjliga problemet är ett önskemål om ett jämlikhetssträvande. Att det 

största skälet till varför segmentering inte blir viktigare eller mer framgångsrikt är de 

invanda uppfattningarna bland nyckelpersoner i en organisation att alla kunder borde få 

samma bemötande. Denna uppfattning är kärnan i argumentet för jämlikhetssträvande 

och dessa personer tycker att detta är kärnan i ett marknadsupplägg, att alla kunder är 

lika viktiga. Det som enligt White saknas i denna uppfattning är en förståelse att vissa 

identifierbara segment vill ha olika nivåer av service, olika betalalternativ och olika 

distributionsalternativ. 

 

 

2.3. Problem segmentering: Gap mellan teori och praktik  
 

Boejgaard och Ellegaard (2010) tar upp praktiska problem när de skriver att hinder med 

implementering har att göra med ett gap mellan teori och praktik. Enligt detta perspektiv 

finns ett problem att försöka använda ganska avancerade teoretiska modeller i praktisk 

verksamhet. Till exempel finns det frågetecken kring hur företag kan använda teorier 

om segmentering till konkreta beslut kring val av hur de ska genomföra sin 

segmentering och analysera resultatet. Dibb och Simkin (2001) skriver också om ett 

avstånd mellan teori och praktik men fokuserar specifikt på hur detta påverkar ledning 
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och chefer. Dibb och Simkin (2010) anser att det kan bli ett problem då dessa behöver 

riktlinjer före starten av en segmenteringsprocess och under hela segmenteringsarbetet. I 

början av processen, även före att arbetet påbörjas, behöver ledning och chefer förstå 

vilka faktorer som kan bidra till en framgångsrik lansering av en segmentering. Under 

segmenteringsprocessen behöver de förstå vilka kvalitéer som varje nytt segment 

behöver ha. När väl segmenteringsarbetet är klart behöver de ansvariga också hjälp med 

att positionera sig till målgrupperna för att vara säker på att de attraktiva segmenten blir 

valda och lämpliga erbjudanden tas fram. 
 
 

2.4. Problem segmentering: Bristande planering, tid och 
behov av tester 

 

McDonald (2012) skriver att en stor risk för misslyckande för segmentering är att anta 

att processen kring denna kan implementeras direkt och det är möjligt att ta sig igenom 

hela processen på dagar eller veckor. Misslyckande är också ofta ett resultat av att bland 

annat inte ta fram en tidplan för att introducera ett nytt system, ta hänsyn till behovet av 

att kommunicera varför segmentering och analys av segmentering är nödvändigt, 

behovet av att testa processen på en mindre grupp som en testgrupp för att bevisa dess 

effektivitet och värde, behovet för träningsprogram eller workshops för att träna 

mellanchefer i dess användning och brist på resurser. Boejgaard och Ellegaard (2010) 

lyfter också fram att problem med implementering av en segmentering kan ha att göra 

med planeringsprocessen. Boejgaard och Ellegaard fokuserar dock på vikten av 

planering på en strategisk respektive operativ/praktisk nivå. Exempel på planering på 

strategisk nivå kan handla om hanteringen av det som kommer fram i 

segmenteringsarbetet och som ska bli till en strategi med målet att ge underlag till 

högsta ledningen. Till exempel definitioner av marknader, gå in på nya marknader, 

utformning av organisationen och utveckling av hela nya innovationer. På den mer 

praktiska nivån kan processen med planering ha att göra med utvecklingen av 

marknadsföringsprogram och planer för att effektivt nå målgrupper. Även White (1992) 

skriver om problem på grund av bristande planering. White poängterar vikten av 

planering utifrån ett fokus på omvärldsbevakning. Enligt White är misslyckande ofta ett 

resultat av att inte ta fram en tidplan för att introducera ett nytt system och avsaknad av 

hänsyn till att det saknas data och information i delar av världen eller data och 

information som utgår från produkter eller kring tidigare segmenteringar. 

 
 

2.5. Problem segmentering: Särskilda förutsättningar för 
ideella organisationer 

 

Andreasen och Kotler (2008) tar upp flera möjliga specifika problem med segmentering 

för organisationer i den ideella sektorn. Dessa problem kan uppkomma antingen när 

organisationen ignorerar behovet av segmentering eller misslyckas vid implementering 

av den. Författarna skriver att själva grunden i erbjudandet som marknadsförs i den 

ideella sektorn ofta leder till att de ansvariga har en extremt hög uppfattning av värdet i 

erbjudandet. De ser helt enkelt erbjudandet som de marknadsför som genuint 

oemotståndligt. De har svårt att se att någon kan säga nej. Därför finns det enligt detta 

synsätt ingen anledning att arbeta med segmentering.  
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Många marknadsförare inom ideell sektor får troligtvis inte heller in ny kunskap om 

målgrupper genom att ta reda på fakta om dessa. Överlag är det så att undersökningar av 

målgrupper ofta saknas i ideella organisationer. Många ideella organisationer tror att 

sådana undersökningar är för dyra eller tror de att detta behövs bara för större 

aktiviteter/beslut. Ofta argumenterar chefer i ideella organisationer att undersökningar 

ofta berättar sådant cheferna redan känner till. Dessa myter är alla i vägen för att få till 

en effektiv användning av målgruppsanpassad kommunikation. Det finns även en 

tendens inom ideell sektor att se marknadsföring som bara ett sätt att göra reklam för sin 

tjänst eller produkt. Andra element av marknadsföringsmixen som till exempel 

prissättning, ändra på erbjudandet och bättre distribution utifrån målgruppens behov ser 

man då inte som ett problem.  

 

Den sista orsaken till problem handlar om konkurrens på olika nivåer. Inom den privata 

sektorn konkurrerar organisationer på många olika nivåer, från konkurrens mellan olika 

produkter, till att de konkurrerar om att tillfredsställa samma grundläggande behov. 

Inom den ideella sektorn konkurrerar också många organisationer. Många av dessa 

organisationer har dock inte tydliga konkurrenter för att deras erbjudanden är 

immateriella eller kräver unika förändringar av beteende. Konkurrensen för de som 

marknadsför till exempel bloddonationer eller skydd mot skogsbränder är inte direkt så 

tydligt. Därför är inte så förvånande att sådana marknadsförare ignorerar konkurrens på 

en grundläggande nivå och därför inte heller ser behovet av segmentering. 
 
 

3. Teori 
 

Avsnittet innehåller en beskrivning av Dibb och Simkins modell om segmentering. 

Denna modell används senare i denna uppsats för att analysera det insamlade 

empiriska materialet.  

 

Till analys av insamlat empiriskt material har Dibb och Simkins (2001) modell om 

segmentering använts. Detta motiveras av att den tar upp både möjliga orsaker till 

problem med segmentering och via konkreta åtgärder visar hur organisationer kan lösa 

dessa problem. Deras modell har hjälpt mig få en ökad kunskap om varför 

Lärarförbundet har problem med sin segmentering och hur dessa problem kan åtgärdas. 

Dibb och Simkins (2001) modell är välkänd, etablerad och har använts som underlag för 

vidare utveckling av bland annat Weinsteins (2006) verktyg ”nio frågor relevanta för att 

effektivt implementera marknadsdefinitioner och segmentering”. Andra forskare har 

dessutom lyft fram deras arbete som viktigt och centralt inom området att implementera 

segmentering och sambandet mellan teori och praktik (Boejgaard & Ellegaard, 2010; 

Sausen, Tomczak & Herrmann, 2005). 

 

Författarna har tagit fram sin modell genom att kombinera analys av tidigare 

vetenskapliga artiklar och det som framgår av ett antal fallstudier. De har sedan 

utvecklat ett enkelt tvådelat verktyg för att diagnostisera och behandla de huvudsakliga 

problem som kan uppstå när organisationer engagerar sig i segmenteringsaktiviteter.  

Den första delen av verktyget består av ett antal diagnostiska problem som kan kopplas 

till hinder i områdena ”infrastruktur”, ”segmenteringsprocessen” och ”implementering”. 

Den andra delen presenterar ett flertal lösningar som kan hjälpa till att åtgärda de hinder 

som finns i den första delen. Denna modell har i analysdelen av uppsatsen använts för 
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att för varje område bedöma vilka problem Lärarförbundet har och sedan varit underlag 

för att ta fram konkreta förbättringsförslag.  

 
 

 
Figur 2: ”Diagnosing and Treating Key Segmentation Barriers” (Dibb & Simkin, 2001, s.615, min 
översättning). 

 

För varje område ”infrastruktur”, ”segmenteringsprocessen” och ”implementering” i 

Dibb och Simkins (2001) modell redovisas innehållet nedan med underrubrikerna 

”diagnos” och ”behandling”. Detta för att kunna följa upplägget i modellen från diagnos 

till behandling. Dessa begrepp kommer även att användas senare i analysdelen av 

uppsatsen. Min tolkning är att ”diagnos” används för att beskriva att en organisation 

undersöker och bestämmer orsaken till ett problem med segmentering och ”behandling” 

står för att beskriva hur organisationen kan åtgärda dessa problem.  
 
 

3.1. Infrastruktur 
 

Diagnos 

För infrastrukturen är det möjligt att diagnostisera huvudsakliga hinder som redan från 

start påverkat segmenteringen negativt. Dessa är relaterade till tillgänglighet av data, 

intern kommunikation, involvering av ledningen, kunnande inom marknadsföring och 

segmentering och problem med resurser.  
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Behandling 

Före genomförande av ett program med marknadssegmentering behöver organisationer 

vidta åtgärder för att se till att infrastrukturen klarar av detta. Att gå igenom 

tillgänglighet av omvärldsanalys, identifiera personer med relevant kompetens och se 

till att nödvändiga resurser finns på plats kan hjälpa organisationen att förebygga några 

av de hinder som kan finnas för infrastrukturen. Att se till att ledningen är hängiven 

processen och bibehåller öppna kanaler för kommunikation mellan funktioner kan också 

vara avgörande för att ge processen med segmentering en bra start. Självklart är en 

förutsättning för ett sådant helhjärtat engagemang att det finns ett färdigt och lämpligt 

program för intern lansering på plats (Dibb & Simkin, 2001).   
 
 

3.2. Segmenteringsprocessen 
 

Diagnos 

När väl engagemanget att genomföra segmentering är på plats består det största 

kvarvarande hindret av organisationens tidigare oerfarenhet av att genomföra en 

segmentering. Erfarenheten generellt av marknadsföring kan variera men när det 

handlar om marknadssegmentering specifikt finns det ofta en för dålig kunskap om hur 

denna process går till.  

 

Behandling 

Framgångsrik behandling av hinder vid processen med segmentering kräver att 

organisationen har tydliga definierade steg att följa. Verksamheten behöver ha ett 

program på plats för att utföra insamlingen av data, genomföra analyser och strategiskt 

tänkande kring marknadssegmentering. Om kunskapen kring processen är dålig eller att 

de som är involverade saknar kompetens behöver detta identifieras och åtgärder 

genomföras omgående. När denna process är i gång behöver chefer fortsätta bedöma 

och fylla i de tomrum av data som finns. Chefer behöver också ta vara på nödvändiga 

möjligheter att kommunicera ny information och idéer både inom marknadsavdelningen 

och genom hela organisationen. Dessa möjligheter för kommunikation ger också en 

chans för marknadsavdelningen att få kontroll på att de föreslagna lösningarna för 

segmentering fungerar ihop med organisationens övergripande strategi (Dibb & Simkin, 

2001). 
 
 

3.3. Implementering 
 

Diagnos 

Identifikation av en lösning för segmentering är inte slutet på segmenteringsprocessen. 

Möjliga hinder vid implementering handlar till exempel om kommunikation och 

engagemang för den valda segmenteringen, kunskap inom marknadsföring, 

organisationskulturen, tillgängliga resurser och hinder som hör till struktur och 

distribution. 

 

Behandling 

När den väl är bestämd kommer den rekommenderade lösningen för segmenteringen 

implementeras om organisationen ser till att det finns kommunikation och tydlighet 

kring segmenten, organisationen och marknadskanaler. De rekommenderade 

försäljning- och marknadsprogrammen behöver över tid fortsätta matcha aktiviteter och 
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behoven hos segmenten. I de flesta fall kommer organisationen behöva göra 

förändringar i sin organisationsstruktur, kultur och distributionsprocess för att kunna 

sätta igång de rekommenderade marknadsstrategierna för målgrupperna. Avslutningsvis 

behövs också en fokusering av personella och finansiella resurser som stödjer den valda 

segmenteringen.  

 

Varje organisation behöver hitta ett sätt att kommunicera segmenteringslösningen kring 

sin verksamhet. Det första steget är att identifiera viktiga interna och externa mottagare. 

Med ett program för regelbunden intern kommunikation uppnås två fördelar, att se till 

att det finns en förståelse för segmenteringsprocessen över hela verksamheten och som 

en katalysator för ytterligare kunskap om marknaden. 

 

Implementering kräver ibland förflyttning av medarbetare och förändring av 

distributionssystemet. Sådana förändringar är inte alltid lätta att få till men det kan 

hjälpa till att vara förberedd på sådana förändringar.  

 

Behovet av nödvändig marknadskunskap slutar inte med identifikationen av en 

segmenteringslösning. Verksamheten behöver fortsätta att se till att det finns 

kompetenta medarbetare och resurser om det ska gå att få fram ett passande 

marknadsprogram. Noggrannhet krävs för att se till att det finns en nära koppling 

mellan dessa program och de identifierade segmenten (Dibb & Simkin, 2001).  
 
 

4. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs valet av forskningsansats, forskningsdesign, 

undersökningsmetod och undersökningsteknik. Utgångspunkt är mitt val att använda 

mig av en kvalitativ forskningsansats vilket sedan bland annat påverkar valet av metod 

och teknik.   

 

 

4.1. Kvalitativ forskningsansats 
 

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsansats då min övertygelse stämmer bra 

överens med den uppfattning som finns i den kvalitativa forskningsansatsen. Min åsikt 

om verkligheten följer Gorman och Clayton beskrivning att i den kvalitativa 

forskningsansatsen är verkligheten socialt konstruerad. Detta till skillnad från den 

kvantitativa forskningsansatsen som anser att det finns sociala fakta som kan beskrivas 

objektivt (Gorman & Clayton se Pickard, 2013). Min åsikt är också att det att det är 

positivt att det genom en kvalitativ forskning går att få in mycket kunskap från ett 

mindre antal personer (Descombe, 2016) och att få komma förhållandevis nära de 

miljöer och människor som ska studeras (Ahrne & Svensson, 2012). Forskaren själv är 

den viktigaste ”mätutrustningen” i denna typ av forskning och att forskarens bakgrund, 

värderingar, identitet och övertygelser har betydelse för insamling och analys av data 

(Descombe, 2016). Min undersökning har avhandlat både möjligheten att skaffa sig en 

större förståelse från de individer som ansvarar och arbetar med kommunikation på 

Lärarförbundet och från mottagarna, i detta fall medlemsgruppen skolledarna.  

Då har det varit en fördel att fokusera på ett färre antal individer och från dem försöka 

få ut så mycket information som möjligt.  
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Då jag själv arbetar inom den organisation som studerats har det varit en fördel att vara 

den viktigaste mätutrustningen för att kunna dra nytta av min bakgrund inom denna 

organisation. Det har konkret till exempel handlat om att få tillgång till en 

medlemsundersökning och kontaktuppgifter till både anställda och medlemmar. Det har 

också gjort det lättare att få till intervjuer genom att via min anställning få en 

trovärdighet i kontakt med anställda och skolledare. En möjlig negativ aspekt är att de 

som intervjuats skulle kunna ha svårt att bedöma om de hade kontakt med mig i min roll 

som anställd på Lärarförbundet eller som det nu var i min roll som forskare. Detta 

skulle kunna försämra uppsatsens validitet. Jag har försökt motverka detta genom att i 

kontakten med respondenterna både före, under och efter intervjuerna tydligt förklara att 

intervjuerna genomförts av mig i egenskap av forskare.   

 

Nackdelen med denna forskningsansats är att det inte varit möjligt att generalisera och 

dra säkra slutsatser för kommunikationen till skolledare. Med min forskning som 

underlag kan dock nästa undersökning med fördel använda en kvantitativ ansats för att 

nå just denna generalisering.  

 

Mitt val av forskningsdesign har varit att inte ha en för detaljerad plan från start. Detta 

har inneburit en möjlighet att kunna göra förändringar i upplägg och innehåll beroende 

på det som framkommit i början av uppsatsarbetet till exempel i form av genomgång av 

litteratur, förändringar i problemformulering och diskussion med handledare. Samtidigt 

som det varit möjligt att ha en grundstruktur som givit mig stöttning. Pickard skriver att 

den kvalitativa forskningsdesignen inte tillåter en detaljerad plan när forskningen startar 

men att det ändå är möjligt att förhålla sig till ett ramverk för forskningen (Pickard, 

2013). 
 
 

4.2. Fallstudie som undersökningsmetod  
 

Som ytterligare stöd i mitt uppsatsarbete har det varit nödvändigt att välja en 

undersökningsmetod. Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne 

som ska beskrivas och hur detta ämne ska behandlas (Ejvegård, 1996). 

 

Forskningsparadigm, valet av forskningsansats, forskningsdesign och syftet med 

uppsatsen indikerade enligt mig att det var naturligt att välja en kvalitativ 

undersökningsmetod. Den mest lämpliga metoden var fallstudien då den gav mig 

möjlighet att gå på djupet med de individer som är med i undersökningen. Denna metod 

kännetecknas också av att ha ett fokus på relationer och processer, ha en helhetssyn på 

fallet och genomförs ofta i en naturlig miljö. Möjliga nackdelar med denna metod är att 

det är svårt att göra generaliseringar, det kan vara problematiskt att definiera fallets 

gränser och att det inte alltid är så lätt att få tillträde till fallstudiens miljöer 

(Denscombe, 2014). Syftet med min studie är dock inte att göra generaliseringar och 

tack vare att jag finns inom det fall som ska studeras har det inte heller varit ett problem 

att få tillträde. Läs mer nedan hur fallets gränser definierats i denna fallstudie. 

 

När en fallstudie ska tillämpas är det viktigt att objektet som studeras har en tydlig 

identitet och att det är möjligt att studeras isolerat från dess kontext (Denscombe, 2014). 

Fallet i min undersökning har bestått av kommunikationen från Lärarförbundets kansli i 

Stockholm till ett urval av förbundets medlemmar i Stockholm som är skolledare. 

Gränsdragningen för vad som ingått i fallet eller inte har bestått främst av en geografisk 
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faktor (orten Stockholm) och Lärarförbundets indelning i medlemsgrupper 

(medlemsgruppen skolledare). För kansliet har jag också tagit hjälp av en organisatorisk 

gränsdragning. Det har då handlat om att utifrån ett organisationsschema lokalisera de 

avdelningar/enheter som ansvarar eller arbetar med kommunikation till skolledare. För 

medlemmar som är skolledare har det, för att få en tydlig gränsdragning, varit möjligt 

att använda sig av urvalskriterier i Lärarförbundets medlemsregister och via registret få 

kontakt med medlemmar i Stockholm. Detta fall finns i ett större sammanhang som 

närmast har bestått av kommunikation från kansliet i Stockholm som riktar sig till 

skolledarmedlemmar i andra delar av Sverige, andra medlemsgrupper respektive alla 

medlemmar.  

 

Det har i fallet ingått flera undersökningsenheter. Normalt består en fallstudie av bara en 

undersökningsenhet men enligt mig har det varit nödvändigt att använda flera stycken 

för att få en bra bild av området som ska undersökas. Undersökningsenheterna har varit 

medlemsgruppen skolledare i Stockholm och representanter från olika delar av 

Lärarförbundets kansliorganisation i Stockholm som antingen ansvarar och/eller arbetar 

med kommunikationen till denna medlemsgrupp.  

 

Syftet med fallstudien har varit att upptäcka information från respektive 

undersökningsenhet där önskad information från medlemsgruppen skolledare har varit 

att få en ökad förståelse för hur de uppfattar kommunikationen från Lärarförbundet och 

från anställda i kansliorganisationen få en ökad förståelse vad det är som gör att 

kommunikationen ser ut som den gör.  

 

Undersökningsenheterna från kansliorganisationen har bestått av Lärarförbundets 

kansliorganisations ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen, Lärarförbundet 

Kontakt, Medlem & Förtroendevald (centrala enheten), Medlem & Förtroendevald 

Sthlm/Uppsala och Tidningsavdelningen (för placering av respektive enhet i 

organisationen, se organisationsskiss på sidan 7 i denna uppsats).  

 

Därför har det varit viktigt att ha med följande undersökningsenheter i min 

undersökning: 

 

Ledningsgruppen 

Lärarförbundets kansliorganisations ledningsgrupp är ansvariga för målsättningen att 

”kommunicera utifrån olika gruppers behov”. 

 

Kommunikationsavdelningen 

Kommunikationsavdelningen ansvarar och arbetar med att nå ut med information till 

medlemmarna via flera av Lärarförbundet större och centrala kanaler, som till exempel 

webbplats, nyhetsbrev och sociala medier. 

 

Lärarförbundet Kontakt  

Lärarförbundet Kontakt är Lärarförbundets centrala medlemsservice och har främst 

kontakt med medlemmar via telefon och e-post. 

 

Medlem & Förtroendevald (centrala enheten) 

Medlem & Förtroendevald (centrala enheten) ansvarar för kontakt med den 

förtroendevalda ledningen för Lärarförbundet Skolledare. Enheten samordnar också vad 

regionerna ute i landet gör för skolledarna. De ser dessutom till att Lärarförbundet når ut 



 

17 

med information om Lärarförbundets aktiviteter och politiska budskap för skolledare 

med hjälp av dessa regioner.  

 

Medlem & Förtroendevald, Sthlm/Uppsala 

Regionkontoret i Stockholm/Uppsala arbetar med den personliga kontakten med 

medlemmar i området. Både direkt men även indirekt via Lärarförbundets 

lokalavdelningar i Stockholm och Uppsala.  

 

Tidningsavdelningen 

Tidningsavdelningen har kontakt med medlemmar via de medlemstidningar som 

förbundet producerar och via tidningarnas webbsidor och facebooksidor.  

 

 

4.3. Kvalitativa intervjuer 
 

Information från fallet är insamlat via kvalitativa intervjuer som är en 

datainsamlingsteknik. Med teknik avses det sätt på vilket man samlar in material för att 

kunna beskriva, jämföra, sätta upp hypoteser eller förutsäga något (Ejvegård, 1996). 

 

Insamling av empiri har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det är en bra 

metod då det ger en struktur med färdiga frågor som ska besvaras, men är flexibel när 

det gäller ordningsföljden för frågorna. I detta upplägg ingår också möjligheten att låta 

de intervjuade att utveckla sina idéer och prata mer utförligt runt omkring ämnet. Svaren 

är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter 

(Denscombe, 2014). Pickard skriver också att intervjuer normalt används när vi söker 

kvalitativa, beskrivande, data som går djupet som hör specifikt till individen och när 

typen av data är för svår att ställa och få besvarad på ett lätt sätt. (Pickard, 2013). 

Ovanstående är något som passar in på min forskning och uppsats. Jag anser att det i 

min kvalitativa forskning är bra att få in information som inte bara hör till svar på en 

specifik fråga. Detta för att ge mig ett så bra underlag som möjligt till analys. En 

nackdel med denna typ av intervju är att det inte går att få lika stark kontroll över 

frågorna och svarens utformning vilket är möjligt när en forskare använder en 

strukturerad intervju.  

 

Ett annat alternativ hade varit att använda sig av en fokusgrupp. Det är dock bättre att 

använda intervjuer för att därmed få ett mer innehållsrikt och mer användbart material. 

Det är inte är möjligt att på samma sätt undersöka och upptäcka på djupet i en 

fokusgrupp som i en individuell intervju (Sampson, 1996). 

 

Den huvudsakliga målsättningen med intervjuerna av kanslianställda och skolledare har 

varit att få en bild av hur väl intervjupersonerna känner till målsättningen att 

Lärarförbundet vill ha en målgruppsanpassad kommunikation, hur intervjupersonerna 

har upplevt att denna kommunikationen fungerar i nuläget och vad intervjupersonerna 

anser är orsaken/orsakerna till att Lärarförbundet i nuläget inte lyckas bättre att få till en 

anpassad kommunikation generellt och specifikt till medlemsgruppen skolledare.   

 

Forskningsintervjuns öppna struktur är både en tillgång och ett problem i 

intervjuundersökningar. Det finns inga standardiserade procedurer eller regler. Ett bra 

stöd har därför Kvale & Brinkmanns sju stadier i en intervjuundersökning varit som 
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enligt författarna kan hjälpa mig hålla fast vid den ursprungliga visionen under studiens 

gång (Kvale & Brinkmann, 2013).  

 

Den första delen i sju stadier i en intervjuundersökning är tematiseringen. Att vid 

planeringen av undersökningen ställa sig intervjuns varför och vad innan frågan om hur 

(metoden) ställs (Kvale & Brinkmann, 2013). Detta är åtgärdat genom att syftet med 

denna uppsats, beskrivning av bakgrund till området och problem med segmentering 

beskrivits tidigare i denna uppsats.  

 

 

4.4. Planering och urval intervjuer 
 

I denna del av uppsatsen beskrivs hur planeringen sett ut inför intervjuerna, 

information om forskningsetik och urval av respondenter. För att få ett bra resultat 

krävs en bra planering och att hänsyn tas till exempel val av metod.  
 
 

4.4.1. Planera intervjuer 

 

Steg två i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består av 

planering inför intervjun. Viktigt är att planera upplägget av undersökningen med 

hänsyn till alla sju stadierna innan intervjuerna påbörjas. Planeringen genomförs med 

utgångspunkt utifrån vilken kunskap som eftersträvas och med beaktande av de 

moraliska konsekvenserna av undersökningen. (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Det finns starka samband mellan de val av metod som utförs på de olika stadierna och 

som kan påverka senare steg i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). För min del 

innebar valet att använda kvalitativa intervjuer att det inte var möjligt att göra 

generaliseringar vid analys av det insamlade materialet. En annan möjlig påverkan var 

att jag själv arbetar i den organisation som har studerats. Min uppfattning är dock att 

uppsatsen innehåller objektiva och användbara resultat. Detta då ambitionen varit att 

under hela undersökningen bibehålla en hög grad av objektivitet. Redan vid val av 

intervjufrågor fick jag respons från mina handledare hur det var möjligt att undvika 

ledande frågor, under intervjuerna var fokus på att låta respondenterna prata till punkt, 

genomgående utgick intervjuerna från mina intervjufrågor och avslutningsvis 

uppnåddes objektivitet genom att få återkoppling från respondenterna på min 

sammanfattning av respektive intervju.  

 

Att arbeta i den organisation som ska studeras kan också enligt Silverman också ge 

fördelar. Det är inte ovanligt för kvalitativa undersökare att använda sina befintliga 

relationer och kontakter för sin forskning. Detta för att det ger en lättare tillgång till 

material genom att utgå från befintliga kontakter (Silverman, 2013). 

 

Förutom att i planeringen tänka på att ha en bra översikt finns det flera praktiska frågor 

att ta hänsyn till innan intervjun startar. Det är till exempel lättare att få till en 

överenskommelse om intervju ansikte mot ansikte om man kontaktar den tilltänkta 

intervjupersonen i förväg.  

Det gör det möjligt att fastställa en tidpunkt för intervjun som passar båda parter. För 

själva intervjusituationen behöver forskaren försöka hitta en plats för intervjun där de 

kan vara ostörda, som erbjuder avskildhet, som har en relativt god akustik och som är 
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någorlunda tyst. Inför intervjun behöver dessutom forskaren tänka på att det är möjligt 

att kunna arrangera placeringen i intervjulokalen på ett sätt som möjliggör en bekväm 

interaktion mellan forskaren och den/de intervjuade (Descombe, 2016). Inför 

intervjuerna kontaktades respondenterna i god tid innan för att kunna hitta både en tid 

och plats som fungerade för båda parter. För intervjuer med anställda bokades avskilda 

mötesrum och för intervjuerna med skolledare försökte vi gemensamt att hitta rum där 

det var möjligt att genomföra respektive intervju.  

 

Det är avslutningsvis i början av projektet lätt att bortse från de resurser och den 

sakkunskap som krävs för en intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009). I min 

undersökning har det funnits en planering som gjort det möjligt att ta till sig den 

kunskap och göra det förarbete som behövts. Den tid som funnits tillgänglig för 

undersökningen har också bidragit till avgränsningar i stort och specifika avgränsningar 

kring intervjustudien, till exempel när det handlar om urvalet av intervjupersoner.  
 
 

4.4.2. Forskningsetik 

 

Innan datainsamlingen startade var det viktigt för mig att tänka på det ansvar som finns i 

min roll som forskare, framförallt till de personer som involverats i min forskning. Det 

som handlar om forskningsetik. Pickard anser att det finns flera viktiga etiska områden 

att tänka på i planeringen av undersökningen. Ett av dessa områden är informerat 

samtycke som handlar om vikten av att deltagarna lämnar samtycke och att de då förstår 

vad de går med på och accepterar vad som efterfrågas från dem. Att de till exempel 

känner till begreppen anonymitet och sekretess vilket handlar om att vara tydlig med 

vad du kan lova och inte lova när du frågar om deltagande i undersökningen (Pickard, 

2013). Inför starten av respektive intervju har information tydligt förmedlats om hur de 

uppgifter respondenterna lämnat kommer användas och att deras uppgifter kommer 

behandlas med sekretess. Denna sekretess har bestått i att respektive respondents 

identitet under undersökningen har hanterats med försiktighet och inte går att identifiera 

i denna färdiga uppsats. Respektive respondent har också efter intervjuns genomförande 

fått se en sammanfattning av respektive intervju.   

 
 

4.4.3. Urval 

 

I uppsatsen har kvalitativ forskning och fallstudie använts som undersökningsmetod, 

därför har det varit naturligt att arbeta med ett målstyrt urval (”purposive sampling”) för 

att identifiera informationsrika källor inom fallet. Målet med ett målstyrt urval är att 

välja ut fall/deltagare på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta 

för de forskningsfrågor som formulerats. Vid ett målinriktat urval väljs personer, 

platser, organisationer och så vidare ut för att de är av relevans för en förståelse av en 

social företeelse (Bryman, 2011). 

 

Urvalet av intervjupersoner bland anställda på Lärarförbundets kansli i Stockholm har 

bestått av personer som är ansvariga för att målet att anpassa kommunikation efter 

målgrupp blir verklighet och personer som på olika sätt arbetar med kommunikation till 

medlemmar. De som är ansvariga är utvalda för att de har varit med och tagit fram 

målsättningen och har ett övergripande ansvar att målsättningen också blir verklighet. 

De som på olika sätt arbetar med kommunikationen ingår i urvalet då de kan ge en bild 
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av dels hur de uppfattar målsättningen och hur deras bild är av hur den fungerar i 

praktiken.  

 

I urvalet av intervjupersoner bland medlemmar som är skolledare i Stockholm har det 

inte funnits några medlemmar med fackligt förtroendemannauppdrag inom 

Lärarförbundet. Detta då ett mål med min undersökning är att få information om hur en 

genomsnittlig och ”vanlig” medlem ser på kommunikationen. För att ge mig en så 

komplett och bred bild som möjligt har det dessutom i urvalet varit en spridning av 

respondenter som är skolledare i följande urvalskriterier: kön, ålder, erfarenhet som 

skolledare, skolform (förskola, grundskola, gymnasium) och antal år som medlem i 

Lärarförbundet.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann brukar antalet intervjuer i vanliga intervjustudier ligga 

kring 15 +/- 10. Antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns 

tillgängliga för undersökningen och på lagen om avtagande avkastning, det vill säga 

bortom en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I min studie har det ingått intervjuer med nio stycken medlemmar 

som är skolledare i Stockholm och nio stycken som är anställda i Lärarförbundets 

kansliorganisation i Stockholm. Att det blev nio intervjuer med kanslianställda 

respektive med skolledarmedlemmar beror min ambition att få till en bra spridning av 

intervjupersoner. För de kanslianställda handlade det om få respondenter från flera olika 

enheter och avdelningar då kommunikationen till viss del sker från olika delar av 

kansliorganisationen. Motsvarande för skolledarmedlemmarna där jag ville få med 

skolledare med en spridning på kön, ålder, antal år som medlem och skolform. När väl 

intervjuerna genomfördes var min upplevelse att det var en relativt rätt uppskattning av 

behovet av antal intervjupersoner. Märkte dock en viss mättnad i resultaten vid den 

åttonde till nionde intervjupersonen, det vill säga de gav inte så mycket ny information. 

Det gäller både intervjuerna med kanslianställda respektive skolledare.  

 
  

4.5. Intervjuer 
 

I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna genomförts och dokumenterats. De intervjuer 

som genomförs behöver ta stöd av en intervjuguide. Dessa kan sedan hanteras på olika 

sätt, till exempel genom transkribering eller noteringar.  
 

4.5.1. Genomförande intervjuer 

 

Steg tre i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består av själva 

intervjun. Intervjuerna ska genomföras enligt en intervjuguide och med ett reflekterande 

förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den interpersonella relationen i 

intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

En intervjuguide är ett stöd som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har den 

guide som använts varit tillräcklig. Den har givit mig en översikt av de ämnen som 

tagits upp och varit underlag för förslag till frågor.  

 

I inledningen av intervjun är det bra om forskaren med kroppsspråk och ansiktsuttryck 

visar välvilja och rekommenderas att efter själva presentationen, men innan 
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intervjuguiden dras in, börjar med en liten konversation. Därefter när den formella delen 

av intervjun är igång bör den till att börja med handla om biografiska data eller 

deskriptiva data om intervjupersonen, t ex bakgrund, utbildning och yrke. (McCracken, 

1988 se Ryen, 2004). 

 

Efter de biografiska frågorna följer ”rundtursfrågorna” som är de egentliga 

inledningsfrågorna. Det vanliga är att forskaren har en lista med stickord som han eller 

hon vill ska omfattas av själva intervjun, men den är varken detaljerad (strukturerad) 

eller utförlig. Det centrala är att låta intervjupersonen få berätta sin egen historia på sitt 

eget sätt (McCracken 1988 se Ryen, 2004). Om denna fas fungerar är det bra att försöka 

hålla sig kvar. Det kan göras genom uppföljningsfrågor eller andra tekniker. Intervjun 

behöver också bestå av kategorifrågor. De är planerade frågor som tar upp formella drag 

hos det aktuella forskningstemat.  

 

Precis som vid ett avslut av ett samtal bör intervjun avslutas på ett positivt sätt. 

Sammanfatta de viktigaste delarna i intervjun så att intervjupersonen får möjlighet att 

förklara eller precisera moment som annars kan leda till missnöje eller förvirring. Ett 

gott råd är att inte avsluta relationen helt utan hålla möjligheten öppen att nya kontakter 

kan komma att tas, antingen därför att intervjupersonen får något mer på hjärtat eller 

därför att forskaren senare kan behöva klargöra vissa moment (Erlandsson m fl., 1993 

se Ryen, 2004). 

 

Intervjuerna i min undersökning har inletts med en konversation antingen om skolan 

(för skolledare) eller enheten/avdelningen (för anställda). Detta har sedan övergått till 

att de intervjuade fått mer information om undersökningen. Den formella delen av 

intervjun har börjat med att intervjupersonen fått berätta mer om sig själv, sin roll och 

bakgrund. Resterande del har bestått av en kombination av rundtursfrågor kompletterat 

med kategorifrågor. En viktig del när intervjuerna avslutats har varit att påminna om att 

respondenterna efter genomförd intervju kommer få en sammanfattad version av 

intervjun. Intervjupersonerna har också fått information att de gärna kan återkomma om 

de vill komplettera med någon ytterligare uppgift.  

 

Intervjuerna med de nio kanslianställda ägde rum under perioden 20 november till 4 

december 2017. Motsvarande intervjuer med de nio skolledarmedlemmarna 

genomfördes under perioden 8 november till den 30 november 2017. Intervjutiden för 

respektive intervju har varit mellan 45 minuter och 1 timme och 15 minuter med en 

genomsnittlig tid på 1 timme.  

 

 

4.5.2. Utskrift intervjuer 

 

Steg fyra i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består av 

utskrifter. I detta steg ska intervjumaterialet förberedas för analys, vilket vanligen 

innebär en överföring från talspråk till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt 

Kvale och Brinkmann finns det olika sätt att registrera intervjuer för dokumentering och 

senare analys, till exempel genom ljudbandspelare eller videobandspelare, genom att 

föra anteckningar eller helt enkelt genom att komma ihåg. (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I denna undersökning har dokumentationen av intervjuerna realiserats genom att föra 

anteckningar. En utmaning med denna teknik är att klara av att notera viktig information 
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och samtidigt behålla en aktiv närvaro under intervjun (Pickard, 2013). Min uppfattning 

är jag har klarat av denna balansgång och lyckats att både göra viktiga noteringar och 

behålla en aktiv närvaro. Är dessutom avsikten inte att transkribera varje enskilt ord av 

intervjun kan det vara så att det inte finns något behov att spela in intervjun (Pickard, 

2013). En nackdel med att inte spela in intervjuerna är att dokumentationen inte blir lika 

permanent och inte lika fullständig när det gäller det som sagts under intervjuerna. Det 

är inte heller lika enkelt för andra forskare att kontrollera resultatet (Denscombe, 2016). 

Avslutningsvis har varje teknik sina fördelar och nackdelar. Det viktiga är att du lämnar 

intervjun med all den data som du behöver och i en form som du förstår och kan 

använda dig av (Pickard, 2013). I min undersökning dokumenterades intervjuerna med 

hjälp av skriftliga noteringar. Jag känner mig trygg med detta sätt att dokumentera 

utifrån en lång erfarenhet av att skriva anteckningar vid möten både privat och i mitt 

arbetsliv. Därmed ska det som behövt sammanställas från respektive intervju finnas 

med.  

 

Ytterligare en möjlighet för att förbättra kvalitén, som användes av mig, var att kontakta 

intervjupersonerna i efterhand för att kontrollera kvaliteten på anteckningarna. När 

intervjuerna är utskrivna skickas utskriften till respektive intervjuade, så att denne får 

möjlighet att göra eventuella rättelser. Som intervjuare är det möjligt att missförstå vad 

den intervjuade menat. (Ejvegård, 1996). 
 

 

4.6. Analys och verifiering av data 
 

Avsnittet består av information om hur intervjumaterialet analyserats och verifierats. 

För analysen ska bli mer hanterbar är viktiga begrepp sortera, reducera och 

argumentera. Verifiering av data tar stöd av uttryck som validitet och reliabilitet.  

 
 

4.6.1. Analys 

 

Steg fem i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består analys. 

Utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär 

avgörs vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Då min undersökning har bestått av kvalitativa intervjuer används en analys som är 

lämplig för kvalitativt material. Denna analys ska göra materialet mer hanterbart genom 

att sortera, reducera och argumentera.  

 

Att sortera empiri handlar först om att bli förtrogen med sitt material. Därefter krävs 

konkret arbete med att sortera materialet. Detta kan ske genom initial och fokuserad 

sortering. I takt med att saker och ting återkommer kan en och samma kodning 

användas och ett mönster börja ta form (Rennstam & Wästerfors, 2011). Efter 

genomförda intervjuer läste jag igenom materialet ett antal gånger för att känna till 

innehållet ordentligt. Nästa steg blev att börja en sortering genom att samla svar på 

samma fråga från olika respondenter. Denna del i min sortering av empirin avslutades 

med att markera det som var centrala delar i respondenternas svar och börja försöka se 

ett mönster i svaren på respektive fråga.  
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Syftet med att reducera empiri är att reducera material för att skapa en god 

representation av materialet. Materialet ska återges på ett selektivt men ändå rättvisande 

sätt (Rennstam & Wästerfors, 2011). För att reducera empirin gick jag igenom de 

centrala delarna i respektive respondents svar. Via flera steg sammanfattades sedan 

respondenternas uppfattning för olika delar av det område som ingått i undersökningen. 

 

Att argumentera akademiskt utifrån empiri innebär att uttala sig om empirin i relativt 

allmänna och formella termer. Att höja blicken och försöka formulera sina fynd med 

hjälp av teoretiska begrepp (Rennstam & Wästerfors, 2011). Detta steg följer består 

främst av den analys och redovisning av resultat som i denna uppsats är genomförd med 

hjälp av Dibb och Simkins modell om segmentering.  

 
 

4.6.2. Verifiering 

 

Steg sex i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består verifiering. 

Fastställ intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet. Reliabilitet 

hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en intervjustudie undersöker 

vad den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

I begreppet reliabilitet ingår kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens 

handlar om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. Precision hänger samman 

med intervjuarens sätt att registrera svar. Objektivitet har att göra med att objektiviteten 

är hög om intervjuaren registrerar samma sak likadant. Konstans tar upp tidsaspekten 

och förutsätter att fenomenet eller attityden i fråga inte ändrar på sig. Detta är ofta dock 

inte aktuellt vid kvalitativa intervjuer då förändringar är just vad man är intresserad av 

(Trost, 1993).  

 

Då min undersökning bestått av kvalitativa intervjuer och att det i denna form av 

intervju finns en ambition att se förändring och utveckling är konstans inte aktuellt. 

Under hela arbetet med uppsatsen har det varit viktigt att försöka arbeta med att ha en 

objektivitet i så stor utsträckning som möjligt. En viss subjektivitet finns dock på grund 

av att jag befinner mig i den organisation som ska studeras. Precision uppnåddes i de 

genomförda intervjuerna både via följdfrågor under intervjun och genom att skicka en 

sammanfattning efter genomförd intervju till respektive respondent. I intervjuerna har 

också respondenterna fått flera liknande frågor och följdfrågor för att säkerställa att få 

kongruens via de olika nyanser av svar som kan finnas.  

 

Traditionellt avses med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan ska mäta det 

den är avsedd att mäta. Vid kvalitativa intervjuer är ett mål vanligen att komma åt, att få 

veta vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en 

företeelse (Trost, 1993). Även när det gäller validitet eller giltighet är detta säkerställt 

genom att det bland intervjufrågorna ingått flera liknande frågor och följdfrågor. Att det 

dessutom funnits en spridning i bakgrund och erfarenhet bland de som intervjuats har 

också ökat validiteten och giltigheten.  
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5. Presentation av resultat  
 

Under denna rubrik presenteras det insamlade empiriska materialet utifrån Dibb och 

Simkins tre olika områden för problem med segmentering: infrastruktur, 

segmenteringsprocessen och implementering. 

 

Steg sju i Brinkman och Kvales sju stadier i en intervjuundersökning består av 

rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en 

form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av 

undersökningen och leder till en läsbar produkt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

5.1. Problem vid segmentering – Infrastruktur 
 

Enligt Dibb och Simkin kan problem inom detta område ha att göra med allt som berör 

organisationens kultur, struktur eller resurser och som kan agera hinder för 

segmentering (Dibb & Simkin, 2001).  
 
 

5.1.1. Faktorer i organisationen - tradition, storlek och bredd 

 

Det framkom under intervjuerna att tre av de kanslianställda upplever att det är ett 

problem att Lärarförbundet är ett så stort fackförbund med många olika 

medlemsgrupper. En av dessa kanslianställda uttrycker det som att Lärarförbundet har 

en utmaning att deras varumärke ska täcka in så många olika medlemskategorier och att 

en specifik medlemsgrupp kan uppleva att man försvinner i det stora förbundet. Totalt 

var det också fyra skolledare som ansåg att det finns ett grundproblem att 

Lärarförbundet av tradition är ett ”lärarförbund”. Därför finns det inte upparbetat på 

samma sätt hur förbundet ska kommunicera till skolledare. Enligt dessa personer går 

Lärarförbundet i de flesta fall ut med information om vad man ska göra enbart för 

lärare. 

 
 

5.1.2. Organisationens kompetens och behov omvärldsanalys 

 

Bland flera kanslianställda, totalt fyra stycken, finns en självinsikt att Lärarförbundet 

behöver bli bättre på att fånga upp vad medlemmarna är intresserade av och att 

förbundet behöver bli bättre på att nå ut med relevant information. När det handlar 

specifikt om medlemsgruppen skolledare anser alla intervjuade skolledare och 

kanslianställda att kommunikationen kan bli ännu bättre och mer anpassad till denna 

grupp. En kanslianställd sa som exempel på förbättringar att det inte är så bra att 

kommunicera där Lärarförbundet mest träffar på lärare och att förbundet behöver tänka 

sig in i deras vardag. 

 

I undersökningen anser fem av skolledarna att den viktigaste åtgärden är att kartlägga 

och skapa sig en bättre förståelse för deras medlemsgrupp. Kartläggning och förståelsen 

handlar enligt dessa skolledare om att få kunskap om vilka som är de viktigaste frågorna 

som skolledare jobbar med och är intresserade av. Att förstå behovet och förstå hur det 

ser ut för skolledarna i deras verksamhet. De tycker att det finns anledning att ha en 

anpassad information för skolledarna. Anledningen är att frågorna är annorlunda för 



 

25 

skolledarna jämfört med till exempel lärarna och att de har helt andra förutsättningar 

jämfört med denna grupp.  

 

Det finns en uppfattning hos både anställda och skolledare att Lärarförbundet behöver få 

in mer information och kunskap om medlemsgruppen skolledare för att kunna nå ut med 

mer relevant information via rätt kanaler. Totalt tycker fem stycken av de anställda och 

sex av skolledarna detta. En av de intervjuade skolledarna sade att skolledarna får både 

det som lärarna får och det som är riktat till skolledarna, till exempel medlemstidningar. 

Det kan då bli lite dubbla budskap och att det kanske skulle räcka med en tidning för 

skolledare. Återigen är ett problem att Lärarförbundet inte har frågat om behoven hos 

skolledarna. 

 

Skolledarna gav olika svar på vilken kanal de anser som viktigast. De kanaler som 

främst nämndes var dock medlemstidningarna och e-post. Det var fyra stycken som 

ansåg att tidningarna var viktigast och tre stycken e-post. När skolledarna fick ange om 

det kan finnas någon kanal som Lärarförbundet kan använda sig mer av sade fyra 

stycken skolledare att ”personliga kontakter” och ”personliga möten” är bra sätt att ha 

kontakt med deras medlemsgrupp. Till sist fick skolledarna tycka till helt fritt om det 

kan finnas någon kanal som inte används alls idag men som skulle kunna vara 

användbar. Då var det hela fem respondenter som nämnde att det skulle vara intressant 

med en digital samarbetsyta. Att använda den digitala tekniken ännu mer för att få igång 

en dialog och undersöka vilka behov som finns.  

 

 

5.2. Problem vid segmentering – segmenteringsprocessen 
 

Trots att det existerar en stor mängd litteratur om ämnet segmentering anser Dibb och 

Simkin att det finns förvånansvärt lite praktisk hjälp för de som vill arbeta med 

segmentering. När väl engagemanget att genomföra segmentering är på plats är det 

största hindret orsakat av organisationens oerfarenhet att genomföra segmentering 

(Dibb & Simkin, 2001).  

 
 

5.2.1. Behov av justerad segmenteringslösning 

 

Majoriteten av de intervjuade skolledarna, sju stycken, är nöjda med att få information 

utifrån sin roll som skolledare. Av dessa anser dock fem respondenter att det ibland kan 

vara lämpligt att dela upp denna grupp i ytterligare mindre grupper. En av skolledarna 

berättade att behovet av att dela upp skolledarna i ännu mindre grupper kan vara bra 

ibland, det är beroende på fråga och område. Att det kan finnas anledning att till 

exempel förskolechefer kan behöva ha anpassad information. Möjliga indelningar som 

nämndes var indelning i en grupp för rektorer och en för förskolechefer men också att 

ibland särskilja på skolledare i kommunal respektive privat verksamhet. Bland de 

intervjuade kanslianställda var det två stycken som hade annat förslag på upplägg för 

segmentering. Att riktigt anpassad kommunikation endast kan uppnås om den via 

digitala hjälpmedel blir mer individualiserad och självsegmenterande. Det vill säga att 

genom att medlemmen själv gör aktiva val så kan Lärarförbundet skapa kommunikation 

som är anpassad till denna individ.  
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5.2.2. Organisationens oerfarenhet av segmenteringsarbete 

 

Lärarförbundet har enligt tre kanslianställda varit för mycket fokuserade på vad 

förbundet vill kommunicera och inte vad medlemmarna är intresserade av. Dessutom 

anser fem skolledare och fyra kanslianställda att det inte finns upparbetat på samma sätt 

hur förbundet ska kommunicera till skolledare jämfört med till medlemmar som är 

lärare. Enligt dessa respondenter går Lärarförbundet för det mesta ut med information 

om vad man ska göra för den senare gruppen. En kanslianställd funderade på hur och 

var ska förbundet nå skolledarna och att det inte är så bra att kommunicera där 

Lärarförbundet mest träffar på lärare. Organisationen behöver bli bättre på att tänka sig 

in i deras vardag.  

 

En av frågorna som ställdes till de kanslianställda i denna undersökning var om de 

känner till om det inom deras enhet/avdelning genomförs någon uppföljning av 

Lärarförbundets målsättning att kommunicera utifrån olika medlemsgruppers behov. 

Svaret från alla respondenter var att det i nuläget inte genomförs någon utvärdering av 

detta mål inom de enheter/avdelningar som ingår i undersökningen.  

 

 

5.3. Problem vid segmentering – implementering 
 

Det finns ett antagande i den akademiska litteraturen enligt Dibb och Simkin som 

handlar om att nya lösningar enkelt kan ersätta den befintliga segmenteringen. De 

praktiska frågetecken som kan finnas hör vanligtvis till hur branschen är strukturerad 

eller frågetecken kring infrastrukturen, till exempel egenskaper för en organisations 

befintliga distributionssystem och accepterade normer av struktur för branschen (Dibb 

& Simkin, 2001).  
 
 

5.3.1. Anpassning av organisationsstruktur och organisationskultur 

 

Av de intervjuade kanslianställda anser sju stycken att det är skillnad i hur väl 

Lärarförbundet lyckas kommunicera med sina medlemsgrupper. Dessutom tycker dessa 

personer att Lärarförbundet lyckas bättre i större medlemsgrupper där förbundet av 

tradition varit mer närvarande, till exempel förskollärarna. Under intervjuerna sade fem 

av skolledarna att det finns ett grundproblem då Lärarförbundet av tradition är ett 

”lärarförbund”. Det är därför inte upparbetat på samma sätt hur förbundet ska 

kommunicera till skolledare och att Lärarförbundet för det mesta går ut med information 

om vad man ska göra för lärare. En av skolledarna uttryckte det som att Lärarförbundet 

bara riktar sig till lärare. Förbundet har inte marknadsfört sig tillräckligt till skolledarna 

och att när man som medlem ringer är kunskapen på en annan nivå när det gäller just 

skolledare jämfört med lärare. 

 

Två kanslianställda berättar i intervjuerna att det också att det behövs ett bättre 

samarbete mellan experter inom olika områden, till exempel inom skolledarfrågor och 

kommunikation. En av dessa personer uttrycker det som att det inte bara behövs 

kunskap om kommunikation utan även om området ”skolledare”. Att det behövs tydliga 

direktiv från ledningsgruppen om vad som förväntas av kommunikationsavdelningen 

respektive övrig organisation. 
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6. Diskussion och analys 
 

I detta kapitel diskuteras först det insamlade materialet och analyseras sedan utifrån 

Dibb och Simkins tre olika områden för problem med segmentering: infrastruktur, 

segmenteringsprocessen och implementering. Det ingår också förslag till prioriterade 

förbättringar för respektive område. 
 
 

6.1. Diskussion utifrån empiri 
 

Det empiriska resultatet diskuteras utifrån flera olika områden så som 

organisationsstruktur, egen agenda för kommunikation, avsaknad av kunskap om 

målgrupp, behov av utveckling av segmentering/kanalval och likheter respektive 

olikheter i svar från kanslipersonal och skolledare.  

 

 

6.1.1. Organisationsstruktur, KM och segmenterad kommunikation  

 

Lärarförbundet som organisation har en utmaning då de har många medlemmar som 

ingår i ett relativt stort antal olika medlemsgrupper. Förbundet behöver tänka på att alla 

medlemsgrupper har behov av att i alla fall till viss del få en anpassad kommunikation. 

Att detta idag inte fungerar visar svar från skolledare i denna undersökning. De anser att 

Lärarförbundet inte har en lika bra struktur att kommunicera till dem som till andra 

medlemsgrupper. Flera kanslianställda anser också att Lärarförbundet inte har anpassat 

sin organisation tillräckligt utifrån sitt mål att kommunicera utifrån olika gruppers 

behov. Enligt intervjuer med dessa personer behövs ett bättre samarbete mellan olika 

delar av organisationen för att förbättra den målgruppsanpassade kommunikationen till 

medlemsgrupperna. Detta ska jämföras med det Choo (2002) skriver om knowledge 

management (KM). Målet för KM enligt Choo är att se till att organisationens strategi, 

struktur och processer och system anpassas så att organisationen kan använda 

kunskapen för att skapa värde för sina kunder. Därför finns det en anledning att 

specifikt se över hur arbetet med KM kan utvecklas i Lärarförbundet. Att det i nuläget 

saknas ett tillräckligt bra samarbete i förbundet innebär enligt mig också att det 

antagligen finns brister i att sprida kunskap mellan olika delar av organisationen. Det 

gör det svårt att bedöma om och i så fall vilken strategi Lärarförbundet använder för att 

sprida kunskap i organisationen med syftet att kommunicera till olika medlemsgrupper. 

Jag anser dock det är troligt att Lärarförbundet behöver använda sig av en kombination 

av en kodifiering- och kollegial nätverksstrategi. Orsaken är att det är nödvändigt att 

sprida kunskap om både objektiva fakta som antal i målgrupp, utnyttjande av olika 

kanaler och grad av nöjdhet och mer mjuka värden som attityd till förbundet och 

information om olika intressen bland medlemmar i respektive medlemsgrupp. 

 

 

6.1.2. Egen agenda utgångspunkt för kommunikation 

 

Ett grundläggande problem anser vissa av respondenterna är att Lärarförbundet utgår 

från vad organisationen själv vill kommunicera och inte vad medlemmarna efterfrågar. 

Enligt Andreasen och Kotler (2008) finns faktorer som specifikt påverkar ideella 

organisationers segmenteringsarbete negativt. En sådan möjlig orsak till problem är att 
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ansvariga har en extremt hög uppfattning av värdet i sitt erbjudande att de inte ser 

behovet av att arbeta med segmentering. En fråga blir då om detta gäller ansvariga inom 

Lärarförbundets kansliorganisation då det via intervjuerna finns indikationer på att 

förbundet utgår från vad organisationen själv anser bör kommuniceras. Det kan då 

enligt mig vara möjligt att Lärarförbundet i alla fall delvis anser att värdet av sitt 

erbjudande är så bra att det inte finns behov av att arbeta strukturerat och konsekvent 

med sitt segmenteringsarbete. Hur stort problem detta är behöver analyseras.  

 

 

6.1.3. Avsaknad av kunskap om målgrupper 

 

I intervjuerna har det framkommit att Lärarförbundet saknar tillräcklig kunskap för att 

kunna genomföra en tillräcklig bra kommunikation till medlemsgruppen skolledare. Jag 

tycker det kan vara intressant att fundera hur mycket detta har att göra med att 

Lärarförbundet är en ideell organisation. Som det framgår tidigare i denna uppsats anser 

Andreasen och Kotler (2008) att en möjlig orsak till problem för en ideell organisations 

segmenteringsarbete är att organisationen inte förstår betydelsen av denna kunskap och 

att ledningen anser att undersökningar ofta berättar sådant de redan känner till. De 

intervjuer som genomförts ger tydliga signaler att Lärarförbundet behöver få in mer 

kunskap om medlemmar i allmänhet och skolledarmedlemmar i synnerhet. Detta för att 

det ska vara möjligt att nå ut med anpassad och relevant information. I denna 

undersökning finns inte tillräckligt underlag för att påstå att organisationen inte förstår 

betydelsen av kunskap om målgrupper eller att ledningen är negativ till undersökningar. 

Dock är detta något som bör belysas mer för att se om detta stämmer eller inte. Det är 

också ett av flera möjliga ämnen för framtida undersökningar om Lärarförbundets 

arbete med den målgruppsanpassade kommunikation till sina medlemsgrupper. Att 

Lärarförbundet saknar tillräcklig information om dessa grupper kan också enligt mig 

tyda på att organisationen inte har ett tillräckligt fokus på information management 

(IM). Målet med IM är enligt Choo (2002) att få till en hög användbarhet och ett stort 

bidrag från organisationen informationsresurser för att nå de mål som finns. Jag anser 

att organisationens informationsresurser inte använts på rätt sätt för att nå målet att 

kommunicera utifrån olika gruppers behov. Antingen saknas tillgång till information 

eller så förmedlas den inte på rätt sätt inom organisationen. Därför kan en viktig åtgärd 

vara att se över hur organisationen arbetar med IM.  

 

 

6.1.4. Behov av utveckling segmentering och kanalval 

 

Skolledarna i undersökningen gav inget entydigt svar på vilken kanal som var viktigast 

men e-post, medlemstidningar och personliga möten är populära. Något som flera 

skolledare dessutom anser att förbundet bör fundera på är om det är möjligt att få till 

någon form av digital samarbetsyta. Det är för förbundet viktigt att se till att utnyttja 

kanaler som respektive målgrupp använder sig och av uppskattar. Därför bör 

Lärarförbundet se över vilka kanaler som förbundet använder idag och till exempel få 

till fler personliga möten och fundera på hur en digital samarbetsyta skulle kunna 

komplettera övriga kanaler i kommunikationen med medlemsgruppen skolledare.  

 

Det finns uppfattningar inom både medlemsgruppen skolledare och bland de 

kanslianställda som i alla fall delvis vill se en annan typ av segmentering. Det finns stöd 

för Lärarförbundet som kan se till att organisationen kan välja vilket eller vilka segment 
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som medlemsgruppen skolledare ska bestå av. Crompton (2011) refererar till Kotlers 

(1980) tre kriterier som behöver uppnås för att ett segment ska kunna bli användbart. 

För det första behöver varje segment vara tillräckligt stort (och/eller tillräckligt viktigt) 

för att det ska vara värt att utveckla särskilda erbjudanden, kommunikation, distribution 

et cetera. Potentiella segment bör också vara mätbara, det vill säga att det är möjligt att 

uppskatta segmentets storlek. Avslutningsvis behöver segmentet också vara åtkomligt, 

det vill säga att det är möjligt att kunna nå fram med kommunikation till och från 

segmentet. Min uppfattning är att Lärarförbundet ska använda sig av dessa kriterier för 

att se vilka segment förbundet generellt ska arbeta med och för skolledarna specifikt se 

om denna medlemsgrupp ska bestå av ett eller flera delsegment.  

 

 

6.1.5. Likheter och olikheter skolledare och kanslianställda 

 

Det som förvånande mig i denna undersökning var att de två olika intervjugrupperna har 

så liknande synpunkter kring de problem som finns för Lärarförbundets kommunikation 

till medlemsgruppen skolledare. Båda intervjugrupperna är helt eniga att 

kommunikationen kan bli bättre och mer anpassad till medlemsgruppen skolledare. En 

stor majoritet av både kanslianställda och skolledare anser att Lärarförbundet behöver få 

in mer information och kunskap för att kunna nå ut med relevant information. Dessutom 

anser flertalet i de båda grupperna att det inte finns upparbetat på samma sätt hur 

förbundet ska kommunicera till skolledare jämfört med till medlemmar som är lärare. 

Att de båda grupperna har en liknande uppfattning varför det är problem kan bero enligt 

mig på att det finns en insikt bland kanslianställda att kommunikationen inte fungerar 

bra i nuläget och varför det inte fungerar. Utifrån intervjuerna anser jag att detta beror 

på både egen insikt men också på att kanslianställda på olika sätt till viss del fått 

återkoppling från skolledare hur de upplever att kommunikationen fungerar idag. Detta 

har bidragit att det i alla fall delvis finns en gemensam bild av att det är problem med 

kommunikation till och från skolledare och vad dessa problem beror på.  

 

Dock finns det fortfarande områden där det finns olika uppfattningar. En majoritet 

skolledare anser att en viktig orsak till att det är problem i kommunikationen till denna 

medlemsgrupp är att Lärarförbundet i huvudsak är ett ”lärarförbund”, det vill säga att 

förbundet i första hand riktar sig till lärare. Flertalet kanslianställda anser däremot att en 

förklaring kan finnas i att förbundet lyckas bättre i större medlemsgrupper, till exempel 

förskollärarna, där Lärarförbundet av tradition varit mer närvarande. Ett annat område 

där skolledare och kanslianställda tycker olika är hur indelningen i olika segment kan 

utvecklas. En majoritet skolledare tycker att det kan vara en bra idé att i vissa situationer 

dela in medlemsgruppen skolledare i ytterligare mindre delgrupper. Bland de 

intervjuade kanslianställda fanns däremot förslag till en helt annan typ av lösning, att 

anpassad kommunikation endast kan uppnås om den via digitala hjälpmedel blir helt 

individualiserad och självsegmenterande.  

 

Inom respektive intervjugrupp, skolledare respektive kanslianställda, har 

respondenterna generellt sett liknande synpunkter. De har till viss del haft olika sätt att 

uttrycka sig på och olika inriktning på sina svar. När de dock har sammanfattats följer 

de i stort sett samma mönster. Detta anser jag stärker giltigheten i de synpunkter från 

skolledare och kanslianställda som lyfts fram i denna uppsats.  
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6.2. Analys problem vid segmentering – Infrastruktur  
 

I denna del av uppsatsen är fokus på analys utifrån delen ”infrastruktur” i Dibb och 

Simkins modell. Dibb och Simkin (2001) anser att det viktigaste för detta område är att 

organisationen redan före genomförande behöver vidta ett antal åtgärder. Eftersom 

Lärarförbundet redan kommunicerar utifrån en vald segmentering är min åsikt att 

organisationen till att börja med behöver ”pausa” sitt arbete med sin segmentering för 

att se vilka förändringar som behövs.  

 

Vidare analys sker med hjälp av begrepp som Dibb och Simkin använder sig av för att 

analysera och åtgärda problem vid segmentering, det vill säga ”diagnos” och 

”behandling”. Det som kan visa på problem respektive möjligheter kring infrastrukturen 

för Lärarförbundets arbete med segmentering finns beskrivet i nedanstående figur. De 

problemområden som finns under rubriken ”DIAGNOS” har först jämförts med svar 

från intervjuerna med kanslianställda och skolledare. Där jag funnit att de 

överensstämmer med ett område i figuren har detta markerats med fet text. I nästa steg 

har tre områden valts under rubriken ”BEHANDLING” som anser jag Lärarförbundet 

bör fokusera på i första hand. Även dessa är markerade med fet text i figuren. Områdena 

är valda då förbättringar i dessa, enligt mig, ger störst skillnad för förbundets 

segmenteringsarbete.   

 
  

 
Figur 3: ”Infrastruktur”. Egen illustration utifrån Dibb och Simkins modell ”Diagnosing and Treating Key 
Segmentation Barriers” (2001, s.615). 

 

Utifrån resultat från denna undersökning är den viktigaste åtgärden att ledningen för 

Lärarförbundets kansliorganisation är hängiven processen. Ledningen behöver ansvara 
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för att organisationen gör en nödvändig omstart i sitt segmenteringsprogram och sedan 

på olika sätt stöttar det nya segmenteringsprogrammet. Det är också angeläget att den 

ser till att organisationsstruktur, organisationskultur stödjer målsättningen att 

”kommunicera utifrån olika gruppers behov” och att i arbetet med segmenteringen få till 

en acceptans för vald segmentering.  

 

I intervjuerna framkom att Lärarförbundet saknar tillräcklig kunskap om 

medlemsgruppen skolledare. Därför blir en central uppgift för organisationen att 

genomföra en analys av tillgänglig information om ”marknaden”. 

 

I undersökningen visade det sig också vilka kanaler de intervjuade skolledarna upplever 

som viktigaste, vilka de önskar att Lärarförbundet ska använda mer och idéer om för 

förbundet nya kanaler. Detta bör organisationen ta med när de ska planera och 

underlätta för kanaler som ska användas för kommunikationen.  

 

Att se till att identifiera relevanta kunskaper och medarbetare, öronmärka nödvändiga 

resurser och uppmuntra interninformation om principer och upplägg för vald 

segmentering är åtgärder som gör skillnad, men i en prioritering är de tre ovan 

beskrivna punkterna de viktigaste att genomföra.  

 
 

6.3. Analys problem vid segmentering – 
segmenteringsprocessen 

 

I denna del av uppsatsen är fokus på analys utifrån delen ”segmenteringsprocessen” i 

Dibb och Simkins modell. Dibb och Simkin (2001) tar upp att ett av de största hindren 

för en framgångsrik segmentering är avsaknad av erfarenhet av att arbeta med 

segmentering och att en organisation behöver se till att höja sin kompetens inom detta 

område. 

 

Vidare analys sker med hjälp av begrepp som Dibb och Simkin använder sig av för att 

analysera och åtgärda problem vid segmentering, det vill säga ”diagnos” och 

”behandling”.  Det som kan visa på problem respektive möjligheter för Lärarförbundets 

segmenteringsprocess finns beskrivet i nedanstående figur. De problemområden som 

finns under rubriken ”DIAGNOS” har först jämförts med svar från intervjuerna med 

kanslianställda och skolledare. Där jag funnit att de överensstämmer med ett område i 

figuren har detta markerats med fet text. I nästa steg har tre områden valts under 

rubriken ”BEHANDLING” som anser jag Lärarförbundet bör fokusera på i första hand. 

Även dessa är markerade med fet text i figuren. Områdena är valda då förbättringar i 

dessa enligt mig ger störst skillnad för förbundets segmenteringsarbete.   
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Figur 4: ”Segmenteringsprocessen”. Egen illustration utifrån Dibb och Simkins modell ”Diagnosing and 
Treating Key Segmentation Barriers” (2001, s.615). 

 

Utifrån resultat från denna undersökning är den viktigaste åtgärden för Lärarförbundet 

att organisationen tar fram en plan där den specificerar med tydliga steg hur förbundet 

ska arbeta med sin segmentering. Enligt flera respondenter saknas det också i nuläget 

tillräcklig erfarenhet och kunskap om hur Lärarförbundet kan arbeta med segmentering. 

Därför borde en sådan detaljerad plan hjälpa förbundet att se till att på ett strukturerat 

sätt arbeta med sin segmentering. Innehållet i en sådan plan bör innehålla uppgifter om 

vilka avdelningar som ska involveras och var ansvaret ska ligga, vilken kompetens som 

behövs, vilka analyser som ska genomföras, hur kommunikationen till respektive 

målgrupp ska se ut och hur vald segmenteringslösning ska följas upp.  

 

Då det, enligt indikationer från både kanslianställda och skolledare, ser ut att saknas 

kunskap om hur organisationen kan arbeta med segmentering blir en annan viktig åtgärd 

att identifiera brister i kompetens. Enligt denna undersökning saknas detta inom 

organisationen och därför kan ett alternativ vara att söka extern rådgivning och träning.  

 

Ytterligare en angelägen åtgärd bör vara att få in mer underlag, fakta. Att prioritera 

avsaknad av information och att samla in data. Utan tillräcklig fakta om till exempel 

målgrupper och kanaler blir det svårt att framgångsrikt kunna genomföra den stegvisa 

planen för segmenteringsprocessen.  

 

Även att uppmuntra till regelbundna interna genomgångar av data och idéer respektive 

att analysera regelbundet överensstämmelsen med den strategiska planeneringen är 
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åtgärder som gör skillnad, men i en prioritering är de tre ovan beskrivna punkterna de 

viktigaste att genomföra. 

 

 

6.4. Analys problem vid segmentering – implementering 
 

I denna delen av uppsatsen är fokus på analys utifrån delen ”implementering” i Dibb 

och Simkins modell. Dibb och Simkin (2001) anser att en organisation behöver se till att 

det finns kommunikation och tydlighet kring segmenten, organisationen och 

marknadskanaler. I många fall behöver organisationen förändra sin 

organisationsstruktur, kultur och distributionsprocess.  

 

Vidare analys sker med hjälp av begrepp som Dibb och Simkin använder sig av för att 

analysera och åtgärda problem vid segmentering, det vill säga ”diagnos” och 

”behandling”. Det som kan visa på problem respektive möjligheter för Lärarförbundets 

implementering av sin segmentering finns beskrivet i nedanstående figur. De 

problemområden som finns under rubriken ”DIAGNOS” har först jämförts med svar 

från intervjuerna med kanslianställda och skolledare. Där jag funnit att de 

överensstämmer med ett område i figuren har detta markerats med fet text. I nästa steg 

har tre områden valts under rubriken ”BEHANDLING” som anser jag Lärarförbundet 

bör fokusera på i första hand. Även dessa är markerade med fet text i figuren. Områdena 

är valda då förbättringar i dessa enligt mig ger störst skillnad för Lärarförbundets 

segmenteringsarbete.   
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Figur 5: ”Implementering”. Egen illustration utifrån Dibb och Simkins modell ”Diagnosing and Treating 
Key Segmentation Barriers” (2001, s.615). 

 

Den viktigaste åtgärden, utifrån resultat från denna undersökning, är att arbeta med och 

underlätta nödvändiga ändringar i organisationskultur/struktur/distribution. I detta 

avseende har Lärarförbundets ledning återigen en viktig uppgift att genomföra 

nödvändiga förändringar för att förändra den kommunikation som idag, i alla fall till 

viss del, sker på grund av tradition och med utgångspunkt av storlek på medlemsgrupp.  

 

En annan nödvändig uppgift blir utifrån flera respondenters utsago att organisationen i 

större utsträckning i praktisk verksamhet ser till att arbeta utifrån sitt mål att 

kommunicera utifrån olika gruppers behov. Det krävs antagligen en omfördelning av 

personal och resurser för att anpassa sig till vald segmenteringslösning.  

 

Det behövs avslutningsvis en ny plan för Lärarförbundets segmentering ska ha en 

möjlighet att lyckas. Förbundet behöver se till att specificera plan och ansvar vid en ny 

lansering av vald segmenteringslösning. För att planen verkligen ska bli användbar 

krävs att den är konkret och att det är tydligt vem som ska göra vad.  

 

Även att identifiera interna nyckelpersoner och externa målgrupper, att förbereda intern 

marknadsföring för att kommunicera vald segmenteringslösning och ta fram verktyg för 

att följa upp/mäta lansering av segmenteringslösning är åtgärder som gör skillnad, men i 

en prioritering är de tre ovan beskrivna punkterna de viktigaste att genomföra.  
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7. Slutsatser 
 

I avsnittet ”slutsatser” sammanfattas undersökningen. De två inledande 

frågeställningarna kommenteras med hjälp av svar från intervjuer, Dibb och Simkins 

modell om segmentering och hur IM/KM och det faktum att Lärarförbundet är en ideell 

organisation kan påverka att det ser ut som det gör.  

 

 

7.1. Anställda och medlemmar om problem segmentering 
 

En av de inledande frågeställningarna i denna undersökning är: ”Vad anser ett urval 

anställda respektive medlemmar är de huvudsakliga orsakerna till att Lärarförbundet 

inte lyckas bättre med sin målgruppsanpassade kommunikation?” 

 

Jag anser att det är intressant att båda grupperna har liknande synpunkter på flera 

områden. Det kan bero på att det redan idag finns en viss kontakt mellan kanslianställda 

och skolledare kring hur kommunikationen till skolledare fungerar. Det som är mest 

anmärkningsvärt är att alla arton intervjuade kanslianställda och skolledare anser att 

kommunikationen till medlemsgruppen skolledare kan bli bättre.  

 

Det är också värt att lyfta fram från intervjuerna att totalt elva av arton respondenter 

(fem anställda och sex skolledare) anser att Lärarförbundet behöver få in mer 

information och kunskap om medlemsgruppen skolledare för att kunna nå ut med mer 

relevant information till dessa medlemmar. Ett exempel är vilka kanaler 

medlemsgruppen föredrar. Skolledare anger i undersökningen önskemål om fler 

personliga möten och att en ny möjlig kanal kan vara en digital samarbetsyta.  

 

I stort sett alla intervjuade skolledare, sju av nio stycken, tycker det är en bra att dela in 

skolledarna i målgruppen ”skolledare”. Samtidigt tycker fem av dessa att det ibland kan 

vara bra att dela in denna målgrupp i fler och mindre målgrupper. Bland de 

kanslianställda finns det dock synpunkter att mer drastiskt ändra på segmenteringen och 

införa en typ av självsegmentering som går ända ner på en individnivå. För att kunna ta 

beslut om variant av segmentering kan organisationen ta hjälp av Kotlers (1980) tre 

kriterier som behöver uppnås för att ett segment ska kunna bli användbart.  

 

Totalt är det hela sju av nio kanslianställda som anser att det finns en skillnad i hur väl 

Lärarförbundet lyckas kommunicera med sina olika medlemsgrupper. Dessa personer 

tycker att förbundet lyckas kommunicera bättre till större medlemsgrupper och där 

organisationen av tradition varit mer närvarande. 

 

Avslutningsvis är det intressant att notera att ingen av de nio kanslianställda känner till 

att det sker någon uppföljning av målet att kommunicera till olika målgrupper utifrån 

behov. Detta anser jag är en bra indikation på att det faktiskt inte sker någon 

uppföljning av detta mål i nuläget.  
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7.2. Utveckling målgruppsanpassad kommunikation 
 

Den andra inledande frågeställningarna i denna undersökning är: ”Vad kan bidra till att 

Lärarförbundet förbättrar sin målgruppsanpassade kommunikation?”  

 

När resultatet av intervjuerna analyserades med hjälp av Dibb och Simkins modell 

”Diagnosing and Treating Key Segmentation Barriers” framkom flera olika 

förbättringsområden för Lärarförbundets segmenteringsarbete. Detta har kompletterats 

med intressanta möjliga utvecklingsområden med stöd från Choo beskrivning av 

information management (IM) respektive knowledge management (KM) och Andreasen 

och Kotlers beskrivning av ideella organisationers segmenteringsarbete. 

 

Inom området ”infrastruktur” i Dibb och Simkins modell är det avgörande att ledningen 

är aktiva och stödjer segmenteringsprocessen och i Lärarförbundets fall är delaktiga i en 

omstart av förbundets arbete inom detta område. I denna process bör ledningen fokusera 

på att organisationsstruktur och organisationskultur stödjer segmenteringsarbetet.  

 

Enligt intervjuer med kanslianställda behövs också ett bättre samarbete mellan olika 

delar av organisationen för att förbättra arbetet med medlemsgrupper. Enligt Choo 

(2002) är målet med knowledge management (KM) att se till att bland annat 

organisationens struktur anpassas så att kunskap används för att skapa värde för 

kunderna. Därför bör Lärarförbundet även specifikt se över hur arbetet med KM kan 

utvecklas i förbundet.  

 

Inom området ”segmenteringsprocessen” i Dibb och Simkins modell är den viktigaste 

åtgärden att Lärarförbundet tar fram en plan med tydliga steg för hur förbundet ska 

arbeta med segmenteringsprocessen. Detta kan hjälpa förbundet då det enligt flera 

respondenter saknas erfarenhet och kompetens om hur organisationen kan arbeta med 

segmentering. Med tanke på den upplevda avsaknaden av erfarenhet/kompetens kan en 

ytterligare prioriterad åtgärd vara att söka extern hjälp.  

 

Utifrån resultatet från undersökningen är en annan angelägen åtgärd inom detta område 

att få in mer underlag och fakta. Kan faktumet att Lärarförbundet är en ideell 

organisation påverkat att organisationen inte tagit in mer kunskap. Detta är något som 

bör belysas mer om detta stämmer eller inte. En annan faktor som kan ha haft en 

inverkan är att organisationen inte haft ett tillräckligt fokus på information management 

(IM). Det kan vara så att det helt enkelt inte funnits tillräckligt med information att 

förmedla vidare i organisationen. I sitt fortsatta segmenteringsarbete blir en uppgift för 

förbundet att analysera hur informationsresurser kan användas på ett bättre och mer 

effektivt sätt.  

 

Inom området ”implementering” i Dibb och Simkins modell betonas återigen 

Lärarförbundets ledning och dess roll att se till att nuvarande kommunikation förändras. 

Idag sker denna enligt denna undersökning till för stor del med utgångspunkt av till 

exempel storlek på medlemsgrupp och tradition och inte med utgångspunkt på vald 

segmenteringslösning.  

 

Det är dessutom viktigt att utreda hur mycket Lärarförbundet idag utgår från vad 

organisationen själv vill kommunicera och inte vad medlemmarna efterfrågar. Detta är 

något ett antal av respondenterna påstår i intervjuerna. Enligt Andreasen och Kotler 
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(2008) är detta en faktor som specifikt kan påverka ideella organisationers 

segmenteringsarbete negativt.  

 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 
 

I detta kapitel beskrivs flera olika förslag på hur forskning kan fortsätta bedrivas 

utifrån de resultat som framkommit i denna undersökning. Det kan till exempel handla 

om en kvantitativ studie inom samma område eller att belysa ideella organisationers 

segmenteringsarbete. 

 

Min studie har varit en kvalitativ studie. Den har via totalt arton intervjuer gått på djupet 

för att få en bild av orsakerna till problem med en implementerad segmentering. I mitt 

fall i form av en fallstudie på Lärarförbundets kommunikation till medlemsgruppen 

skolledare. För Lärarförbundet vore det intressant med fortsatt forskning dels med 

kvalitativa studier på ytterligare medlemsgrupper men även en större kvantitativ studie 

som kan hjälpa organisationen att få även mer generaliserbara resultat. Den studie som 

nu genomförts kan användas som underlag för denna vidare forskning.  

 

Lärarförbundet är ett exempel på en ideell organisation. Enligt redovisning under 

tidigare forskning finns det inte mycket forskning på vad som kan särskilja dessa 

organisationers arbete med segmentering. Detta gäller inte enbart implementering av 

segmentering och de problem som då kan uppkomma, utan överhuvudtaget hur de 

ideella organisationerna arbetar med segmentering. Därför är ett ytterligare område som 

behöver mer forskning hur ideella organisationer arbetar med segmentering.  

 

Avslutningsvis har fokus i denna undersökning varit på en segmentering som redan är 

implementerad. Detta då det i nuläget inte finns mycket forskning på detta område. Ett 

intressant förslag på fortsatt forskning är att belysa hela segmenteringsområdet, från 

planering via genomförande till uppföljning/analys. Området ”segmentering” har enligt 

mig ett behov att få en betydligt mer heltäckande vetenskaplig analys och beskrivning. I 

denna vidare undersökning är det intressant att ta fram en modell för hela 

segmenteringsområdet. Modellen kan enligt mig gärna bygga vidare på den modell 

Dibb och Simkin redan tagit fram för implementering av segmentering.  
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Bilaga 1: Följebrev kanslianställda 
 

Hej XXX! 

 

Samtidigt som jag jobbar på Lärarförbundets kommunikationsavdelning läser jag också 

just nu en högskoleutbildning i ”strategisk information och kommunikation”. Nu är det 

dags att skriva uppsats. Min fråga är om du kan ha tid för en intervju? 

 

Uppsatsen ska handla om Lärarförbundets ambition att ha en anpassad kommunikation 

till sina medlemsgrupper och hur medlemsgrupperna anser att detta fungerar. För att 

avgränsa uppgiften ska den fokusera på att skriva om medlemsgruppen, skolledare.  

 

Som en del av min undersökning ingår intervjuer med ett antal personer på kansliet som 

antingen är ansvariga för målsättningen att vi ska en anpassad kommunikation och eller 

på olika sätt är ansvariga/arbetar med kommunikation till skolledare.  

 

Tror du att du kan ha tid att träffa mig och prata om detta ämne. Beräknar att intervjun 

ska ta maximalt 1 timme. Kan detta vara möjligt? 

 

Förutom att intervjua ett antal personer på kansliet kommer jag också intervjua 

skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet.  

 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Sörbacken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide kanslianställda 
 

 

Innehåll intervju anställda: Lärarförbundets kommunikation till medlemsgrupper 

 

1. Inledande fråga: Berätta kort om vem du är (din roll, arbetsuppgifter och 

erfarenhet inom organisationen). 

 

 

2. Lärarförbundet har en målsättning att ”kommunicera utifrån olika 

gruppers behov” (om behov av mer förklaring, läs upp målsättning) 

- Vad anser du att denna målsättning innebär mer konkret? Ge gärna 

exempel utifrån din roll och erfarenhet. 

- Hur arbetar du och din enhet/avdelning med målsättningen? Vilka är 

involverade? Samarbete med andra personer/avdelningar?  

 

 

3. Enligt en undersökning (vid behov, berätta mer om innehållet i 

undersökningen) så tycker inte medlemmarna att Lärarförbundet har en 

tillräckligt anpassad kommunikation och som är till nytta för just deras 

medlemsgrupp.  

- Vad anser du, utifrån din roll och erfarenhet, är det som gör att 

medlemmarna upplever det så? 

- Känner du igen dig i resultatet av undersökningen? Berätta varför du 

tycker så.  

- Enligt dig, finns det problem inom Lärarförbundet som gör att 

medlemmarna inte tycker att de får en anpassad kommunikation?  

- Kan du komma på någon situation där det funnits utmaningar med att 

få till detta? 

 

 

4. Enligt samma undersökning är medlemsgruppen ”skolledare” de som är 

mest missnöjda med att få en anpassad kommunikation.  

- Varför tror du det är så för just denna medlemsgrupp? 

- Kan du komma på något exempel där Lärarförbundet inte lyckats så 

bra att få till anpassad kommunikation till denna medlemsgrupp?  

 

 

5. Känner du, i din roll/i din verksamhet, till om det genomförs någon 

uppföljning av hur väl Lärarförbundet får till anpassad kommunikation till 

målgrupper?  

- Om ja, Ge gärna exempel  

- Om nej, hur tycker du att en sådan uppföljning skulle kunna se ut.  

 

 

6. Kan det finnas skillnader hur väl Lärarförbundet lyckas beroende på 

vilken medlemsgrupp det handlar om? Och i så fall, varför tror du det är 

så? Ge gärna exempel utifrån din roll/verksamhet.  

 

 



 

 

 

7. Oavsett om du anser att Lärarförbundet har en bra eller mindre bra 

anpassad kommunikation idag går det alltid att bli bättre. Utifrån din roll 

och erfarenhet, vilka är de viktigaste förändringarna Lärarförbundet 

behöver genomföra för att få till en (ännu) bättre målgruppsanpassad 

kommunikation?  

 

 

8. Specifikt för medlemsgruppen skolledare. Finns det något speciellt att 

tänka på kring kommunikationen till denna grupp och i så fall vad? Ge 

exempel  

 

 

9. Har du något att tillägga som inte täckts in i det vi har diskuterat? Eller har 

du några andra frågor/funderingar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Följebrev skolledare 
 

Hej XXX! 

 

Jag heter Fredrik Sörbacken och arbetar på Lärarförbundets kommunikationsavdelning. 

Anledningen till detta mail är att jag vill träffa dig och prata om vad du tycker om den 

information du får från Lärarförbundet.  

 

Förutom mitt arbete på kommunikationsavdelningen läser jag just nu en 

högskoleutbildning i ”strategisk information och kommunikation”. Det är nu dags att 

skriva uppsats. Min uppsats ska handla om Lärarförbundets ambition att ha information 

som är anpassad och till nytta för dig som är skolledare.  

 

Det är nu dags att intervjua ett antal skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet och 

fråga vad de tycker om den informationen de får från Lärarförbundet. Skulle du kunna 

tänka dig vara en av dessa skolledare? Det tar max 1 timme och jag kommer i så fall så 

klart till din arbetsplats.  

 

Du skulle inte bara göra skillnad för mitt uppsatsarbete utan förhoppningsvis också 

påverka hur Lärarförbundet kommunicerar till dig som skolledare.  

 

Har du frågor om detta, kan du självklart höra av dig! 

 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Sörbacken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4: Intervjuguide skolledare 
 

 

Innehåll intervju skolledare: Lärarförbundets kommunikation till 

medlemsgrupper 

 

1. Inledande fråga: Berätta kort om vem du är (din roll, arbetsuppgifter och 

erfarenhet som skolledare). 

 

 

2. Lärarförbundet har en målsättning att ”kommunicera utifrån olika 

gruppers behov” ” (om behov av mer förklaring, läs upp målsättningen), 

vad tror du att denna målsättning innebär mer konkret?  

- Ge gärna exempel utifrån din roll och erfarenhet.  

 

  

3. Enligt en undersökning är medlemsgruppen (målgruppen) ”skolledare” 

generellt missnöjda med att få en anpassad kommunikation utifrån sin roll 

som skolledare (vid behov, berätta mer om innehållet i undersökningen).  

- Vad tror du resultatet av undersökningen beror på? 

- Känner du igen dig i resultatet av undersökningen? Berätta varför du 

tycker så.  

- Kan du komma på något exempel där Lärarförbundet inte lyckats så 

bra att få till anpassad kommunikation till dig som är skolledare?  

 

 

4. Vad anser du är meningen med att få anpassad information som 

skolledare?  

- Varför tycker du det, vilka faktorer påverkar?  

- Ge gärna exempel utifrån din roll och erfarenhet 

 

 

5. Hur tycker du att informationen är anpassad till dig som är skolledare 

utifrån olika kanaler. Förklara varför och ge gärna exempel för respektive 

kanal: 

• Lärarförbundets hemsida, lararforbundet.se 

• Lärarförbundets facebooksida 

• Medlemstidningarna, Lärarnas Tidning och Pedagogiska Magasinet 

(ingår i medlemskapet) 

• Medlemstidningen Chef & Ledarskap (medlemstidning för skolledare, 

behöver aktivt väljas och till en tilläggskostnad) 

• Nyhetsbrev via e-post 

• Annan kanal (beskriv vilken) 

 

- Vilken kanal av dessa tycker du är viktigast? Varför tycker du så? 

 

 

 



 

 

 

6. Om du tänker efter utifrån din roll och erfarenhet, finns det kanaler (sätt) 

som inte utnyttjas idag eller inte utnyttjas tillräckligt, där Lärarförbundet 

bättre skulle kunna få till en kommunikation som är mer anpassad och till 

nytta för dig som skolledare?  

 

 

- Om ja, ge exempel på kanal och varför den skulle vara bra.  

7. Finns det något speciellt i innehållet i den kommunikation Lärarförbundet 

gör idag som borde förändras för att bli mer anpassad och till mer nytta i 

din roll som skolledare?  

- Kan du ge något exempel utifrån din roll och erfarenhet?  

 

 

8. Utifrån din roll och erfarenhet, hur ser du på nuvarande indelning i 

målgrupper (där en grupp är ”skolledare”) när Lärarförbundet ska nå ut 

med information till dig som skolledare?  

- Kan det, utifrån din roll och erfarenhet, finnas andra och bättre sätt att 

dela upp medlemmarna för att du som skolledare ska få så anpassad 

information som möjligt? 

 

 

9. Avslutningsvis, enligt dig, vad är det viktigaste Lärarförbundet skulle 

behöva göra för att få till en kommunikation som är (ännu) mer anpassad 

och till nytta för dig som är skolledare? 

 

 

10. Har du något att tillägga som inte täckts in i det vi har diskuterat? Eller har 

du några andra frågor/funderingar? 

 


