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Abstract:  
 

Segmentation has been described as one of the most important concepts on industrial markets. 

Even though there has been a lot of research in the area, there is surprisingly little research 

conducted on how to properly implement segmentation on a practical level. This has led to an 

existing gap between segmentation as proposed in theory, and the factual segmentation that is 

practiced in the industry. To narrow this gap it has been proposed that segmentation should be 

carried out together with the company management. 

 

The purpose of this essay is to describe Wiges existing segmentation and on the basis of this 

description, examine witch possibilities the company has to improve their customer segmenta-

tion. The result of a company’s segmentation is not static and must always be adapted in re-

spect to the changeable nature of the market environment. Because of that, we also aim to 

examine how Wiges continuous segmentation work should be carried out.  

 

Wiges is a wholesaler who works within the textile industry. The company has approximately 

30 employees and has a turnover slightly below 100 million Swedish crowns. The 500 articles 

that make up the company’s supply, range from basic to fashion clothing. An important cor-

nerstone is their product catalogue which twice a year is sent out to all customers. To reach 

the purpose of this essay we visited the company a several times. During these visitations we 

conducted a deep interview with the company’s head of purchasing and one of the company’s 

traveling salesmen. We also observed the company’s inbound salesmen when they received 

incoming calls from customers. We also examined the company’s customer database. 

 

Our result shows that Wiges customers initially can be divided into those who buy articles 

that are accessible in the company’s catalogue (catalogue customers) and those who, together 

with Wiges produce their own products (EMV-customers). The EMV-customers, despite be-

ing few in numbers, make up a large part of the company’s turnover. Because of that, we be-

lieve that the segmentation of the catalogue customers should be based on characteristics 

within the buying organization and the buying situation (macro segmentation), whilst the 

segmentation of the EMV-customers should be based on more profound and personal aspects 

(micro segmentation). As a foundation for segmenting the catalogue customers, the compa-

ny’s customer database has a vital role to play. When it comes to the segmentation of the 

EMV-customers, the company’s products and sales meetings has a key role to play. 

 

It is important that Wiges always keep their segmentation updated so that they, in a proactive 

way, can forecast and act on external forces that create segment instability. Here, the compa-

ny’s sale force has an important role to play. The sales meetings are good opportunities to 

discuss segment instability because of the gathering of the company’s collective knowledge. 

Wiges should allocate their recourses to meet the needs of most profitable customers. 

 

Keywords: industrial segmentation, case study, business-to-business, B2B 
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Sammanfattning:  
 

Segmentering har beskrivits som ett av de viktigaste koncepten på industriella marknader. 

Trots att det skett mycket forskning på området och att många teorier över god segmentering 

har framställts, finns det förvånansvärt lite forskning om hur själva implementeringen rent 

praktiskt bör gå till. Detta har lett till att det finns ett gap mellan den segmentering som före-

språkas i teorin och den segmentering som faktiskt tillämpas på industriella marknader. Som 

lösning för att brygga detta gap har det förslagits att segmenteringsarbetet bör genomföras 

tillsammans med företagsledningen och därmed flyttas in i ett praktiskt domän. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva Wiges nuvarande segmentering och att med ut-

gångspunkt ur denna undersöka vilka möjligheter som företaget har att förbättra sin kundseg-

mentering. Resultatet av ett företags segmentering är dock inte statiskt utan måste ständigt 

anpassas till det föränderliga marknadsklimat som företaget verkar inom. Därför syftar vi 

även till att undersöka hur Wiges fortlöpande segmenteringsarbete bör gå till. 
 

Wiges är ett grossistföretag som verkar inom textil och konfektionsbranschen. Företaget har 

ca 30 anställda och omsätter strax under 100 miljoner kronor. De artiklar som utgör företagets 

sortiment spänner över hela registret från bas- till modeprodukter och de har ca 500 artiklar i 

sitt sortiment. En viktig hörnsten i företagets verksamhet är deras produktkatalog som två 

gånger om året gå ut till samtliga kunder. För att uppnå rapportens syfte genomförde vi ett 

antal besök på företaget. Under dessa besök gjorde vi en djupintervju med företagets inköps-

chef samt en av företagets resande representanter. Vi gjorde även observationer av företagets 

innesäljare när de tog emot kundsamtal, samt tittade närmare på den information som stod att 

finna i företagets kunddatabas. 

 

Det resultat som vi kommit fram till visar att företagets kunder inledningsvis kan delas upp i 

de kunder som köper de artiklar som finns tillgängliga i företagets katalog (katalogkunder) 

och de kunder som tillsammans med företaget producerar egna märkesvaror (EMV-kunder). 

Några skillnader mellan katalogkunderna och EMV-kunderna är att de tidigarenämnda är 

många till antalet medan EMV-kunderna är få till antalet men utgör en stor del av företagets 

omsättning. Därför anser vi att segmenteringen av katalogkunderna bör vara baserade på ka-

raktärsdrag hos köporganisationen och köpsituationen (så kallad makrosegmentering) medan 

segmenteringen av EMV-kunderna bör vara baserad på mer djupgående och personliga aspek-

ter hos köporganisationen (så kallad mikrosegmentering). Till grund för segmenteringen av 

katalogkunderna har företagets kunddatabas en vital funktion att fylla och när det gäller seg-

menteringen av EMV-kunderna har företagets produkt- och säljmöten en nyckelroll att spela.  

 

Det är viktigt att Wiges ständigt uppdaterar sin segmentering så att de på ett proaktivt sätt kan 

förutse, och agera utefter de externa drivkrafter som skapar instabiliteten i segmenten. Här har 

företagets säljare en viktig roll att spela. Företagets säljmöten är goda tillfällen att diskutera 

föränderligheten i segmenten eftersom företagets kollektiva kunskap om kunderna då är sam-

lad. Långsiktigt är det viktigt att fördela resurserna till de mest lönsamma segmenten. 

 
 

 

Nyckelord: Industriell segmentering, fallstudie, business-to-business, B2B 
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1 Inledning 

 
Vi inleder detta kapitel med en presentation av vår problembakgrund. Presentationen mynnar ut i 

våra forskningsfrågor och därefter presenteras rapportens syfte och avgränsning. Vi har också valt att 

kortfattat beskriva, för rapporten viktiga begrepp. Kapitlet avslutas med en disposition över rappor-

tens olika kapitel. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Många författare och praktiker har under lång tid tacklat det problemområde som segmente-

ring på industriella marknader utgör. En av de mest uppenbara anledningar till varför företag 

vill segmentera sin kundbas går att spåra ur den allmänna övertygelsen om att vissa kunder är 

mer värdefulla än andra. Enligt Blocker & Flint (2006) är ett av de viktigaste målen med 

segmentering att identifiera och nå de mest lönsamma kunderna så att deras individuella be-

hov tillfredställs. Palmer och Miller (2004) menar att segmentering är ett av de viktigaste 

koncepten på industriella marknader. Enligt författarna understödjer segmentering en förståel-

se för kunderna, underlättar allokeringen av resurser samt ger ett stöd för att bättre kunna an-

passa sina marknadsföringsåtgärder. Segmentering har därtill blivit enklare tack vare tillgäng-

ligheten av data (Palmer & Miller, 2004). Detta är även något som Tapp (2005) poängterar 

och han menar att segmentering genom användandet av databaser kan bli mer exakt och kost-

nadseffektiv än med traditionell segmentering.   

 

Enligt många författare bör segmentering utgå från kundernas behov (Blocker & Flint, 2006; 

Freytag & Clarke, 2001; Terri & Albert, 2003; Wind & Cordozo, 1974; Mitchell & Wilson, 

1998; Dibb & Simkin, 1994). Den industriella marknaden karakteriseras ofta av samarbeten 

mellan kunden och leverantören, något som leder till att leverantören ofta har djupgående 

kunskaper om kundens behov och önskemål (Freytag & Clarke, 2001). Författarna menar att 

när det på förhand är känt att kunder är intresserade av mer djupgående relationer kan detta 

användas som en segmenteringsbas. 

 

Trots de många ansträngningar som gjorts, finns det överraskande nog väldigt få konkreta 

redogörelser för vad segmentering är och hur, när och varför det ska genomföras (Mitchell & 

Wilson, 1998). Enligt Palmer och Miller (2004) finns det ett gap mellan de teorier som be-

skriver hur en segmentering bör genomföras och företags förmåga att implementera det som 

teorierna förespråkar. Författarna menar bland annat att implementeringen av generella seg-

menteringsteorier ofta misslyckas på grund av att de generella teorierna ofta inte är applicer-

bara i de unika miljöer som varje företag utgör. Författarna förespråkar i stället att segmente-

ringen ska utgå från varje företags specifika förutsättningar och där ledningen som har erfa-

renhetsmässiga kunskaper om företaget, kan väga nyttan med segmenteringen mot de an-

strängningar som skulle krävas i implementeringen. Palmer och Miller (2004) samt Miller 

(2000) menar att företagare med fördel kan använda intuition och erfarenhetsmässiga kunska-

per vid implementering av segmentering. 

 

Av all den teoribildning som under åren skapats har några forskares rön kommit att bli mer 

vedertagna och allmängiltiga. Däribland utmärker sig Wind & Cardozos (1974) introduktion 
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av begreppen makro- och mikrosegmentering, samt Bonoma & Shapiros (1984) Nested ap-

proach, som i grund och botten är en vidareutveckling av de båda ovanstående begreppen. 

Viktigt att poängtera är dock att dessa inte på något sätt är allmängiltiga segmenteringstekni-

ker, utan snarare bör ses som utgångspunkter för företags fortsatta segmenteringsarbeten. Bo-

noma & Shapiros (1984) är till exempel tydliga med att deras modell inte går att användas 

rakt av i olika företagsspecifika situationer utan måste anpassas till individuella situationer 

och omständigheter. 

 

Enligt Blocker & Flint, (2007) pekar forskning på att marknader håller på att bli allt mer tur-

bulenta. En bidragande anledning till denna turbulens är enligt författarna att kundernas behov 

och preferenser ändras och utvecklas i allt snabbare takt. Turbulensen på marknaden får kon-

sekvensen att företags segment blir instabila. Detta fenomen är enligt författarna särskilt 

påtagigt på industriella marknader som är mer känsliga för förändringar i mikroekonomiska 

förhållanden. Den instabilitet och de snabba förändringar av kunders behov som förekommer 

på industriella marknader stärker ytterligare Palmer och Millers (2004) tes om att segmente-

ringen är situationsspecifik och därmed bör ske i samspel med företaget snarare än att utgå 

från generella och allmängiltiga teorier.  

 

Wiges är ett grossistföretag som verkar inom textil och konfektionsbranschen. Företaget har 

ca 30 anställda och omsätter strax under 100 miljoner kronor. De artiklar som utgör företagets 

sortiment spänner över hela registret från bas- till modeprodukter och de har ca 500 artiklar i 

sitt sortiment. (Wiges 2008) 

 

I dagsläget segmenterar företaget sina kunder uteslutande på basis av historisk transaktionsda-

ta. Varje kund hamnar i ett specifikt segment beroende på hur mycket kunden omsatte hos 

företaget under det föregående året. Olika segment får olika erbjudanden och det generella 

mönstret är att ju mer ett företag handlar för desto mer rabatt får det. 
1
 

 

På senare år har dock företagets ledning insett att deras marknad kraftigt håller på att föränd-

ras. Småbutiker som tidigare varit en stor och viktig kundgrupp blir allt färre till antal och 

större kedjor tar allt större marknadsandelar. En kundgrupp som blir allt viktigare för Wiges 

är kedjor som inte har någon möjlighet att ha egen produktion av kläder, men som ändå vill ha 

egna märkesvaror. De egna märkesvarorna kan ta sig till uttryck i allt från en egen etikett till 

helt egendesignade produkter. Idag hör dessa kunder till företagets mest lönsamma och rela-

tionen med dem är således av stor vikt för företagets framtid.
2
 

 

Wiges befinner sig med andra ord i en förändringsfas och företagets ledning inser att utveck-

lingen för företaget måste gå mot att stärka relationerna med sina större och viktigare kunder.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv borde det finnas mycket goda förutsättningar att utveckla Wiges 

kundsegmentering, något som skapar praktisk relevans för denna uppsats. Att implementera 

teori i praktiska situationer har dock, som ovan nämnts, visat sig problematiskt, varför vi an-

ser att vårt problemområde även skapar teoretisk relevans. Vi har i denna rapport valt att un-

dersöka hur Wiges bör gå tillväga i utvecklandet av kundsegmenteringen och har således 

grundat vår problemformulering utifrån ovan nämnda problemområde.  

 

                                                 
1
 Göran, inköpschef på Wiges och Thomas, resande representant på Wiges, personlig intervju den 18 april 2008. 

2
 Ibid. 
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1.2 Problemformulering 

 

 Hur ser Wiges nuvarande kundsegmentering ut? 

 

 Vilka möjligheter finns för företaget att förbättra segmenteringen av sina kunder?  

 

 Hur bör det fortlöpande segmenteringsarbetet gå till? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med rapporten är att redogöra för Wiges nuvarande kundsegmentering samt undersöka 

de möjligheter som Wiges har att förbättra segmenteringen av sin kundstock. Vidare syftar vi 

till att analysera hur väl lämpade olika segmenteringsmöjligheter är med hänsyn till företagets 

specifika affärssituation. Med hänsyn tagen till dagens dynamiska marknadsklimat syftar vi 

också till att undersöka hur det fortlöpande segmenteringsarbetet bör gå till. 

 

Genom att besvara våra forskningsfrågor syftar vi till att ge Wiges en utgångspunkt i utveck-

landet av en mer effektiv segmentering än den man har idag. Vi vill med vår rapport inspirera 

Wiges medarbetare i segmenteringsarbetet samt öppna dörrar för en annorlunda syn på seg-

mentering. 
 

1.4 Problemavgränsning 

 

Fokus för vårt problemområde är vilka möjligheter som Wiges har för att förbättra sin seg-

mentering av existerande kunder, samt hur de i sin fortlöpande segmenteringsprocess bör ta 

hänsyn till ett dynamiskt marknadsklimat. Vi ämnar alltså inte att placera företagets samtliga 

kunder i specifika segment. Vi kommer heller inte att på ett tekniskt sett undersöka hur re-

spektive segment bör bearbetas. 
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1.5  Definitioner 

 

EMV-kunder – EMV står för egna märkesvaror och är specialanpassade varor som Wiges ut-

vecklar i samarbete med sina kunder. Graden av specialisering skiljer sig åt från kund till 

kund. Vissa kunder efterfrågar enbart en annorlunda etikett medan andra kunder kräver helt 

ny utformning på varan. Ofta utgår EMV-kunderna från Wiges befintliga katalogutbud när de 

beställer varor. För at Wiges skall acceptera EMV-ordrar krävs att orderstorleken överstiger 

en viss summa. Som följd av detta är Wiges EMV-kunder uteslutande storkunder. 

 

Industriella marknader – Industriella marknader utgörs av företag som säljer varor till andra 

företag. Industriella marknader är således likvärdiga med business-to-business verksamheter.  

 

Katalogkunder – Hit räknas alla Wiges kunder som inte beställer egna märkesvaror. Med 

andra ord är de kunder som inte är EMV-kunder katalogkunder. När katalogkunder gör sina 

beställningar utgår de alltid från produktutbudet i Wiges katalog. 

 

Makrosegmentering – Segmentering baserad på karaktärsdrag hos köporganisationen och 

köpsituationen. 

 

Mikrosegmentering – Segmentering som utifrån makrosegmentering ytterligare snävar av 

segmenteringsgrunderna, ofta baserad på personliga karaktärsdrag hos kunderna.  

 

Nested approach – Segmenteringsmodell myntad av Shapiro & Bonoma (1984) som består av 

fem nivåer. Nivåerna sträcker sig från segmenteringsbaser som är enkla att observera till seg-

menteringsbaser som är svåra att observera.  

 

SIC - koder – SIC står för Standard Industrial Classification och är ett av den amerikanska 

staten utarbetat system för branschklassificering. Klassificeringen sker genom att varje 

bransch tilldelas en fyrsiffrig kod. Idag är systemet i princip ersatt av det sexsiffriga NAICS 

(North American Industry Classification System). Sveriges motsvarighet till amerikanska SIC 

och NAICS är SNI. SNI står för Svensk näringsgrensindelning.  
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning  

I det inledande kapitlet ges bakgrunden till problemområdet. Här presenteras även våra forsk-

ningsfrågor, syftet med rapporten samt dess avgränsning. Här definierar vi också några av de 

begrepp som vi använt oss av samt ger en disposition över arbetet. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet redogörs vår vetenskapliga ansats. Vi beskriver och motiverar våra val samt 

presenterar vår insamlingsteknik och hur vi bearbetat det insamlade empiriska materialet. Ka-

pitlet avslutas med en utvärdering av studiens kvalitet samt en källgranskning.  

 

Kapitel 3 – Teori 

Kapitel tre utgörs av vår teoretiska referensram, det vill säga de teorier som tillsammans med 

empirin ligger till grund för analysen. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras vårt insamlade empiriska material.  

 

Kapitel 5 – Analys 

I analyskapitlet sammanvävs den teoretiska referensramen med den insamlade empirin. Syftet 

är att söka svar på våra inledande forskningsfrågor. 

 

Kapitel 6 – Resultat och slutsatser 

Här presenterar vi de resultat och slutsatser som vi kommit fram till genom vår analys. 

 

Kapitel 7 – Diskussion och Förslag till vidare forskning 

I diskussionskapitlet för vi en diskussion över våra resultat samt presenterar egna tankar om 

problemområdet. Vi ger här även förslag på intressanta problemområden som skulle kunna 

ligga till grund för vidare forskning. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra metodologiska ställningstaganden. Vi kommer 

först att presentera vår syn på verkligheten. Därefter följer texter om kunskapsproduktion, 

fallstudien som forskningsmetod, vår datainsamlingsmetod samt den kvalitativa analyspro-

cessen. Kapitlet avslutas med en bedömning av studiens kvalitet samt en källgranskning. 

 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är metoden ett redskap som forskaren använder för att lösa 

problem och komma fram till ny kunskap. Inom samhällsvetenskapen brukar man enligt för-

fattarna skilja mellan de två olika metodiska angreppssätten kvantitativ och kvalitativ metod. 

Vår forskning bygger på den kvalitativa metoden. Enligt författarna innebär detta en måttlig 

grad av formalisering där metodens primära syfte är förstående och målet inte är att pröva om 

informationen har generell giltighet. Syftet är snarare att skapa en djupare förståelse för det 

problemkomplex som studeras. Angreppssättet karakteriseras också av närhet till de källor 

som information utvinns från. 

 

2.1 Vår syn på verkligheten 

 

Enligt Kuhn (1962) är paradigm modeller eller mönster som styr forskare i dess vetenskapliga 

tänkande. Enligt Quinn et al (2005) bestämmer det filosofiska ställningstagande som forska-

ren har tagit vilka val som görs vad gäller frågor, metoder och tolkningar. Enligt Gummesson 

(2001) är det mycket viktigt för kunskapsskapandet att forskare förstår det paradigm i vilken 

forskningen pågår. Utan denna förståelse kan problem uppstå vid forskningsfrågeformule-

ringen samt i valet av lämpliga metoder. 

 

Vi ser, likt Quinn et al (2005) inte den verklighet som vi forskar på som objektivt sann och 

försöker inte, likt fysikens vetenskapsmän, att skapa hypoteser som är generaliserbara över tid 

och i olika samanhang. Den verklighet som vi fokuserar på är snarare en social skapelse. Pre-

cis som författarna är vi medvetna om samhällsvetenskapens subjektiva natur och hur mänsk-

liga svagheter kan påverka ett forskningsresultat. Vår forskning är högst påverkad av den för-

förståelse som vi genom bland annat studier besitter och är inte nödvändigtvis generaliserbar 

utanför de ramar som forskningen genomförs inom.  

 

2.2 Kunskapsproduktion 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) har mycket teoribildning inom samhällsvetenskapen inslag 

av induktion, vilket innebär att forskaren följer upptäcktens väg. Dock poängterar de att rena 

induktiva eller deduktiva angreppssätt är ovanliga och oftast enbart går att skilja på analytisk 

väg. Enligt författarna är det oftast kombinationer av induktiva och deduktiva angreppssätt 

som genererar ny och spännande kunskap.  
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Utgångspunkten för oss var inte att försöka applicera redan befintliga teorier i en praktisk 

affärssituation, utan att genom observationer av det valda företaget skapa teorier som i första 

hand går att applicera på företaget, och i bästa fall även går att använda på andra företag i lik-

nande affärssituationer. Detta förfarande tyder på en induktiv kunskapsproduktion. För att 

skapa en djupare förståelse för den verklighet som företaget befinner sig i har vi även tagit 

hjälp av redan befintlig teori.  

 

På grund av ovan nämnda faktorer anser vi att vårt tillvägagångssätt har en tyngdpunkt på en 

induktiv ansats, men att även viss form av växelverkan mellan induktion och deduktion före-

kommer.   
 

2.3 Fallstudie 

 

Anderson (1998) hävdar att många forskare anser att fallstudien är ovetenskaplig. Dock me-

nar författaren att undersökningsdesignen är oumbärliga vid samhällsvetenskapliga undersök-

ningar.  

 

Enligt Anderson (1998) är fallstudien som undersökningsmetod väldigt vanligt förekomman-

de vid undersökningar av sociala delsystem, till exempel institutioner och organisationer. För-

fattarna rekommenderar därför fallstudien som lämplig att tillämpa vid studier av organisatio-

ner. Även inom samhällsvetenskaplig forskning är fallstudien vanligt förekommande. Enligt 

författaren karakteriseras en fallstudie av få observationsenheter och många variabler. Förfat-

tarna menar vidare att en stor del av de studier som utförs på organisationer är av explorativ 

karaktär och induktiva i utgångsläget eftersom organisationssociologin inte är speciellt teore-

tiskt utvecklad. Utifrån en eller ett fåtal undersökningsenheter försöker man skapa generalite-

tet om organisationen. Enligt Yin (1994) råder det dock en myt om att fallstudier per defini-

tion är explorativa undersökningar. Enligt författaren stämmer inte denna myt. I stället menar 

författaren att några av de bästa och mest kända fallstudierna har varit både beskrivande och 

förklarande. 

 

Yin (1994) menar att en fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett samtida 

fenomen inom det verkliga livets ramar, speciellt där gränsen mellan fenomenet och det sam-

manhang i vilket det ingår inte är självklar. Med andra ord bör fallstudien användas när man 

avsiktligt vill att undersökningen skall täcka sammanhangsenliga villkor.  

 

Enligt Andersen (1998) är det ofta svårt att avgränsa fallstudieenheten och besluta vad som 

skall ingå i studien. Författaren menar att det är viktigt att man redan i ett tidigt skede reflek-

terar över studiens syfte och sedan avgränsar utifrån den. Även studiens resursramar, pro-

blemformulering och ämnesområde skall stå mall för hur studien avgränsas. 

 

Både Yin (1994) samt Andersen (1998) nämner enskilda samt multipla fallstudier. Andersen 

(1998) menar att karakteristiskt för den enskilda fallstudien är att det bara ingår en enhet (till 

exempel en organisation). Fallstudier kan enligt Andersen (1998) och Yin (1994) både inne-

hålla kvantitativa och kvalitativa bevis. Yin (1994) menar att en fallstudie kan baseras på alla 

variationer av kvantitativa och kvalitativa bevis och behöver inte nödvändigtvis innehålla di-

rekta och detaljerade observationer.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) bör det vara forskningsproblemets karaktär som är avgö-

rande för vilket metodval som väljs. Den fallstudie som vi genomfört är av kvalitativ karaktär 

och de data vi använt oss av har varit kvalitativ primärdata och kvantitativ sekundärdata.  

 

2.4.1 Primär och sekundärdata 

 

För att särskilja data beroende på när, hur, och var den samlades in talar man om primär- re-

spektive sekundärdata (Christensen et al, 2001). Om forskaren eller hans medhjälpare själv 

har samlat in rådata hamnar denna under kategorin primärdata och om data samlats in av 

andra personer talar man i stället om sekundärdata (Andersen, 1998). 

 

De primärdata vi använt oss av kommer dels från intervjuer med personer på Wiges, dels från 

observationer av inkommande samtal till företagets säljare. Vi valde att spela in djupintervju-

erna för att på så sätt säkerställa att vi inte missade viktig information. Christensen et al. 

(2001) förespråkar inspelning av djupintervjuer då de menar att informationen därmed kan 

återges mer exakt och att intervjuaren i högre grad kan fokusera på själva samtalet. 

 

De sekundärdata som vi använt oss av har utgjorts av den information som står att finna i Wi-

ges kunddatabas.  

 

2.4.2 Intervjuer och observationer 

 

När det gäller primärdata talar Andersen (1998) om stimulidata och icke-stimulidata. Inter-

vjuer är enligt författaren ett exempel på en insamlingsmetod där frågorna kan uppfattas som 

ett stimuli som påverkar respondenten att svara. Enligt författaren kännetecknas den kvalitati-

va intervjun av frågetekniker som är ostrukturerade och där intervjun fortskrider som ett sam-

tal som styrs så lite som möjligt. Christensen et al. (2001) menar att man vid semistrukturera-

de och ostrukturerade intervjuer ofta, utöver att få svar på frågor av karaktären vad och hur, 

även vill få svar på de bakomliggande orsakerna och därmed få svar på varför, någonting för-

håller sig som det gör.  

 

Alla former av observationstekniker är enligt Andersen (1998) exempel på icke-stimulidata. 

Christensen et al. (2001) skiljer mellan olika typer av observationer utifrån graden av interak-

tion mellan observatören och den som observeras, samt graden av medvetenhet av att en ob-

servation pågår hos den som blir observerad. I de fall då den observerade är medveten om 

observationen talar författarna om en öppen observation. Motsatsen benämns som en dold 

observation. Om interaktionen mellan observatören och den observerade är låg talar man om 

en icke-deltagande observation och om interaktionen är hög handlar det om en deltagande 

observation (Christensen et al, 2001). Andersen (1998) skiljer på en deltagande och en icke-

deltagande observation beroende på om observatören ingår som deltagare i det fenomen som 

ska studeras eller om denne befinner sig utanför det studerade fenomenet. 
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De intervjuer som vi genomförde var av semistrukturerad karaktär. Denna karaktär passar bra 

då intervjuaren har en viss teoretisk och empirisk kunskap (Andersen, 1998). Före den första 

djupintervjun hade vi besökt företaget vid två tillfällen samt satt oss in i litteratur och aktuell 

forskning inom segmentering på industriella marknader. Under intervjun fick vi ibland om-

formulera våra frågor för att få de svar som vi sökte. De data som vi samlade in genom inter-

vjuerna faller under kategorin stimulidata. 

 

De data som vi samlande in genom observationer av inkommande samtal till företagets sälja-

re, hamnar under kategorin icke-stimulidata. De observationer som vi gjorde rör sig i gräns-

landet mellan öppen, icke-deltagande observation och dold, icke-deltagande observation. 

Eftersom säljarna var medvetna om att observationen ägde rum var den öppen sett ur deras 

perspektiv. Dock hade de kunder som ringde in ingen vetskap att en tredje part lyssnade på 

deras samtal med säljaren, vilket medför att den var dold sett ur kundernas perspektiv. 

 

2.4.3 Studiens genomförande 

 

Den 27 februari 2008 besökte vi för första gången Wiges. Innan besöket hade vi endast ringa 

kunskaper om företaget. Vi visste att det var ett grossistföretag som verkade inom klädindu-

strin och vi hade genom att besöka företagets hemsida skaffat oss viss grundläggande kunskap 

om företaget och dess verksamhet.  

 

Eftersom vi på förhand inte hade bestämt oss om vilket problemområde som vi ville inrikta 

oss mot, ville vi inledningsvis få en så bred bild som möjligt över företaget. Väl på plats bör-

jade vi med att prata med två personer som jobbar på företagets marknadsavdelning. Därefter 

fick vi en guidad rundvandring av en av företagets ägare. Under detta första besök skaffade vi 

oss en god bild över företaget samtliga avdelningar.  

 

Den 2 april gjorde vi ett andra besök på företaget. Under besöket bekantade vi oss med före-

tagets relativt nyinstallerade affärssystem. Vi insåg snabbt att deras kunddatabas innehöll en 

stor mängd värdefull information som inte utnyttjades. Under detta andra besök genomförde 

vi även observationer av inkommande kundsamtal till företagets säljare. Detta gjordes möjligt 

genom att vi fick tillgång till en extra telefon att lyssna på samtalen i. Under observationerna 

var säljarna medvetna om att vi lyssnade på samtalen medan de kunder som ringde in sina 

beställningar var omedvetna om att en observatör lyssnade på samtalet. Kort efter att observa-

tionen var genomförd förde vi ner anteckningar över våra intryck över samtalen.  

 

Efter det andra besöket beslutade vi oss för att titta närmare på företagets segmentering av 

befintliga kunder då vi ansåg att detta var ett centralt område i organisationen som hade stor 

potential att förbättras.  

 

Vi ville nu komma i kontakt med den eller de personer på företaget som var bäst lämpade att 

svara på frågor rörande segmentering. Genom kontakter med Wiges valdes företagets inköps-

chef samt en av företagets resande representanter ut som lämpliga respondenter. Då vi ansåg 

att vi hade en relativt god förståelse för företagets verksamhet samt att vi hunnit läsa in oss på 

aktuell teori rörande segmentering på industriella marknader, beslutade vi oss för att genom-

föra en semistrukturerad intervju. Vi konstruerade en intervjuguide med följande teman: All-
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mänt om företaget, allmänt om branschen, företagets kunder, företagets kundsegment, samt 

konkurrenter.  

 

Intervjun ägde rum den 18: e april. För att kunna fokusera på samtalet valde vi att spela in 

intervjun med hjälp av en diktafon. Under respektive tema hade vi förberett ett antal frågor 

som vi ville ha svar på. Dessa frågor ställdes dock endast i de fall som samtalet inte på natur-

lig väg besvarade frågorna. Det samtal som föranleddes av respektive tema fortskred på ett 

öppet och ostrukturerat sätt. Då både inköpschefen och säljaren intervjuades tillsammans föll 

det sig naturligt att den person som var mest lämpad svarade på respektive fråga. Intervjun 

pågick under ca 90 minuter varav de sista 30 minuterna skedde med endast företagets inköps-

chef. 

 

2.5 Den kvalitativa analysprocessen 

 

Andersen (1998) menar att analys handlar om att urskilja de enskilda delarna i en helhet samt 

att undersöka de enskilda delarnas relation till varandra och eventuellt till helheten. Christen-

sen et al (2001) menar att det övergripande syftet med den kvalitativa analysen är att lyfta 

fram det underliggande mönster och de processer som finns i datamaterialet. Författarna talar 

om de tre processerna reduktion, strukturering och visualisering. Mycket av det som Chris-

tensen et al. beskriver i den kvalitativa analysprocessen känns igen från det som Glaser och 

Strauss myntade med sin Grounded Theory (Svennson & Starrin, 1996).  

 

En central aspekt i Grounded Theory och som även Christensen et al (2001) lägger stor vikt 

vid är själva kodningen av datamaterialet där en rad händelser bildar mönster, vilka i sin tur 

tilldelas olika kategorier, begrepp och egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har under vårt analysarbete arbetat efter Christensens et al (2001) nämnda processer och 

urskiljandet av mönster i datamaterialet kommer att ske med Svensson och Starrins modell 

som utgångspunkt.  

 

 

Data 

Händelse 
Händelse 
Händelse 
Händelse 
Händelse 

Mönster 

Kategori 
Begrepp 
Egenskaper 

Figur 1. Skapandet av kategorier, egenskaper och begrepp. Omarbetad efter Svensson & Sarrin 1996 
Skapandet av kategorier, egenskaper och begrepp. S.109 
& Fernström 2007 (omarbetad efter: 
Christensen et al 2001, Den kvalitativa analysprocessen, 
s. 300) 
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2.5.1  Reduktionsprocessen 

 

Enligt Christensen et al (2001) är det nödvändigt att man under insamlingen och analysen 

kontinuerligt reducerar mängden data i syfte att göra datamaterialet tillgängligt. När intervju-

erna var genomförda gjordes datamaterialet tillgängligt genom att vi skrev ner större delar av 

samtalet ordagrant i ett dokument. Redan i detta skede inledde vi reduktionsprocessen genom 

att vi exkluderade diskussioner och sidospår som inte var aktuella för vårt problemområde, 

samt upprepningar om ämnen som redan hade behandlats. Reduceringsprocessen fortskred 

därefter även under struktureringsprocessen genom att vi kortade ner och sammanfattade 

långa utläggningar. Vi valde även att färga textstycken i olika färger beroende på vilka teman 

som diskuterades. Denna kodning gjorde vi för att underlätta den senare struktureringsproces-

sen. Textstycken som lämnades ofärgade visade tydligt vilka delar av empirin som vi inte 

hade använt oss av. 

 

2.5.2 Struktureringsprocessen 

 

Under struktureringsprocessen delade vi upp textmassan utifrån de händelser som diskutera-

des. Christensen et al (2001) menar att struktureringen är en nödvändighet för att en förståelse 

och ett förklaringsvärde ska kunna skapas. Utifrån de händelser och teman som diskuterades 

under intervjun konstruerades följande överordnade kategorier: allmänt om företaget, föränd-

ringar i branschen, företagets historiska utveckling, produkter, kunder, egna märkesvaror, 

kundsegment, konkurrenter samt produktråd. I detta skede hade texten beroende på vilket 

tema som behandlades givits en egen färg. Detta gjorde att vi relativt enkelt kunde skriva om 

texten och strukturera den så att respektive textstycke hamnade i korrekt kategori. 

 

2.5.3 Visualiseringsprocessen 

 

Visualisering innebär enligt Christensen et al (2001) att man omvandlar den framväxande 

texten till kortfattade och strukturerade sammanfattningar eller bildfigurer. Då vi under vårt 

struktureringsarbete sammanfattat empirin i kortfattade och lättöverskådlig textstycken ansåg 

vi inte att en ytterligare visualisering var nödvändig. 

 

2.6 Bedömning av studiens kvalitet 

 

Yin (1994) menar att en studies kvalitet kan bedömas utifrån ett antal test. De test som förfat-

taren presenterar och beskriver som vedertagna är: konstruerad validitet, intern validitet, ex-

tern validitet samt, reliabilitet. Konstruerad validitet handlar enligt författaren om att använda 

korrekta operationella mått utifrån det koncept man studerar. En vanlig kritik mot fallstudier 

rörande detta område är att de bedömningar som ligger till grund för val av insamlad data ofta 

är subjektiv. Enligt författaren kan man öka den konstruerade validiteten bland annat genom 

att använda sig av flera olika källor i datainsamlandet samt att låta nyckelpersoner granska 

den insamlade empirin. I vår studie har vi använt oss av både djupintervjuer och observationer 
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som källor till insamlad data. Vidare har vi, efter det att vi reducerat och strukturerat den in-

samlade empirin, låtit ett antal nyckelpersoner på företaget gå igenom samt lämna synpunkter 

på det empiriska materialet.  

 

Gällande den interna validiteten menar Christensen et al (2001) att den handlar om hur tro-

värdig studien är. Beroende på att vår studie genomfördes under relativt kort tid kan detta 

innebära att vi har missat viktig information som hade fått oss att dra annorlunda slutsatser. 

Dock har vi hela tiden varit ödmjuka inför det faktum att vi har en något bristfällig förståelse 

för företaget. För att kompensera för detta har vi återkopplat den information vi fått till nyck-

elpersoner på företaget. Vi är därför övertygade om att en fullgod intern validitet har kunnat 

upprätthållas. Den externa validiteten avgör i vilken utsträckning som resultatet är generali-

serbart till andra situationer. Då den studie som vi gjort endast berör ett unikt fall, blir genera-

liseringar till andra kontexter naturligtvis svår, något som enligt Yin (1994) varit ett tema för 

kritik mot fallstudier i allmänhet. Samtidigt menar författaren att man mycket väl kan göra 

generaliseringar baserade på fallstudier men att det då handlar om analytiska generaliseringar 

i kontrast till statistiska generaliseringar. Dock skall tilläggas att vårt syfte aldrig har varit att 

skapa generellt giltiga teorier. Detta utesluter dock inte att det resultat vi kommit fram till 

mycket väl kan vara applicerbart på andra organisationer i liknande situationer. 

 

Målet med en studiens reliabilitet handlar enligt Yin (1994) om att forskare som genomför 

studien vid ett senare tillfälle ska komma fram till samma resultat som det i den ursprungliga 

studien. Ett viktigt steg mot detta mål är enligt författaren att det sker en god dokumentation 

av den ursprungliga studien. Vi har konsekvent försökt att vara så noga som möjligt med att 

skriva ner och dokumentera de tillvägagångssätt som vi gjort. Samtidigt menar Christensen et 

al (2001) att reliabilitetsbegreppet inte är relevant då man ska fastställa värdet av en kvalitativ 

analys. Författarna menar att begreppet är kopplat till mätinstrumentets förmåga att leda fram 

till ett och samma resultat vid upprepade undersökningar. Eftersom vi som undersökare har 

varit påverkande i de situationer där empiri samlats in, har vi även i viss mån påverkat resulta-

tet, vilket i sin tur medför att andra undersökare inte skulle komma fram till exakt samma re-

sultat. En annan problematik rörande reliabiliteten är att vi genomfört en ad hoc undersök-

ning, innebärande att den organisation som vi har studerat inte skulle vara den samma vid ett 

senare tillfälle. Av dessa anledningar håller vi med Christensen et al (2001) rörande att relia-

bilitetsbegreppets ursprungliga betydelse är av ringa betydelse för bedömningen av kvalitén 

på en fallstudie. 

 

2.7 Källgranskning 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det ofta tillfälligheter som avgör vilken information som 

finns tillgänglig. Irrelevant källmaterial är vanligt förekommande och forskare hittar sällan 

källor som direkt kan ge svar på de frågeställningar som ställts upp. Enligt författarna sker en 

sållningsprocess av källhanteringen som delvis styrs av frågeställningen, men också av fors-

karnas värderingsgrund. 

 

De källor som vi valt att använda oss av är dels elektroniska, dels tryckta. Vad gäller de elek-

troniska källorna har vi har i princip enbart valt att använda oss av vetenskapliga forsknings-

artiklar. I vår källhänvisning finns dock en icke vetenskaplig källa av McDonnel (2001) som 

på grund av dess icke akademiska karaktär kan anses vara mindre pålitlig än övriga elektro-
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niska källor. Vi har dock varit extra noggranna att kontrollera informationen från denna källa 

mot mer pålitliga artiklar, samt enbart använt källan i syfte att styrka påståenden från veten-

skapliga artiklar. De tryckta källorna består av en rad olika böcker som behandlar de ämnen 

som utgör vår teoretiska referensram. Vi har dels lånat böcker från institutionens bibliotek, 

dels använt oss av kurslitteratur. Vad gäller de elektroniska källorna har vi främst använt oss 

av bibliotekets söksystem Samsök. Samsök har därefter lett oss in på en rad olika vetenskapli-

ga databaser. Från början hittade vi källor genom sökorden ”industrial segmentation” och 

”business-to-business segmentation”. Genomgående för våra källor är att de varit lätta att ur-

sprungsbestämma. Med andra ord har vi lätt kunnat kontrollera källornas äkthet, vem som står 

bakom källan, vilket datum som källan är daterad till samt dess ursprung och upphov. Dessa 

är enligt Holme & Solvang (1997)  viktiga faktorer vad gäller ursprungsbestämning av källor. 

 

Efter att ha läst igenom ett antal artiklar hittade vi nya intressanta källor i artiklarnas källhän-

visningar. Av den mängd artiklar som vi läst igenom har endast en mindre del använts som 

källor i vår teoretiska referensram. Med andra ord har en rad olika källor på ett subjektivt sätt 

sållats bort. Enligt Holme & Solvang (1997) styrs sållningsprocessen mer eller mindre av till-

fälligheter, vilket kan göra att forskarna får ett systematiskt skevt material. Författarna nämner 

att systematisk skevhet kan uppstå om forskaren till exempel bara samlar in information från 

en part i en konflikt. Vi har genomgående varit noggranna med att försöka ge en så objektiv 

bild som möjligt i den teoretiska referensramen samt spegla en rad olika forskare med olika 

infallsvinklar och problemfokus. 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) innebär tolkning av källor att man innehållsbestämmer dem. 

Med andra ord analyserar man vad upphovsmannen avser att säga. Det är enligt författarna 

viktigt att man vid tolkningen sätter in materialet i det tidssammanhang och sociala kontext 

som källan är sprungen ifrån. Med andra ord gäller det att forskaren lyckas leva sig in i den 

tid då källan blev till. Vi är medvetna om att vissa av de källor som vi har använt oss av är i 

det äldsta laget (bland annat Wind & Cardozo från 1974) och i en nutida kontext är de kanske 

olämpliga att använda. Speciellt tydligt blir detta när man studerar den dynamik som affärs-

världen upplevt de senaste årtionden. Vi har dock valt att använda oss av vissa äldre källor 

eftersom de, enligt våra efterforskningar, är så pass vedertagna och fortfarande i stor utsträck-

ning används av en rad olika forskare samt ligger till grund för ett stort antal forskningsrap-

porter. Dessutom är det enligt Holme & Solvang (1997) viktigt att den tolkande forskaren 

skaffar sig en förståelse av den historiska situationen. 

 

 



 

 

 

 

14 

3 Teori 

 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Teorin är utvald på basis av den 

inledande problemformuleringen samt rapportens syfte. Det genomgående temat för vår teo-

retiska referensram är industriell segmentering. Inom ramen för detta område behandlar vi 

traditionella segmenteringsbaser, makro- och mikrosegmentering, Nested approach, kunders 

upplevda värde, instabilitet och dynamik i segmentet, svårigheter vid implementering samt 

segmentering utifrån intuition.  

 

 

Segmentering är en kompromiss mellan att å ena sidan behandla varje kund som unik och å 

andra sidan förutsätta att alla kunder är lika (Lehmann & Winer, 2005). Den största utma-

ningen vid industriell segmentering är enligt Shapiro & Bonoma (1984) att hitta de bästa 

segmenteringsvariablerna. Vad gäller segmenteringsteori har segmentering på industriella 

marknaden alltid hamnat i skuggan av segmentering på konsumentmarknader. En av anled-

ningarna är att industriell segmentering anses som betydligt svårare än segmentering på kon-

sumentmarknader.  (Elliott & Ang, 2000) 

 

Enligt Tapp (2005) är olika kunder olika värdefulla för ett företag. Författaren presenterar ett 

citat av Hallberg (1996) som fastslår att ett företag inte behöver bygga relationer med alla sina 

kunder samt att relationer med vissa kunder är viktigare än med andra. Tapp (2005) styrker 

påståendet med hjälp av Paretos princip, mer känd som 80/20-regeln. 80/20-regeln fastslår att 

ungefär 20 procent av ett företags kunder inbringar cirka 80 procent av föregagets vinst. Sel-

den & Colvin (2003) är enligt Blocker & Flint (2006) av samma uppfattning som ovanstående 

författare och menar att resurser bör fördelas så att de i första hand används på lönsamma och 

växande kunder. Ett av de viktigaste målen med segmentering är enligt författarna att identifi-

era och nå de mest lönsamma kunderna för att på bästa tänkbara sätt kunna möta deras ge-

mensamma eller individuella behov. 

 

3.1 Industriell segmentering 

 

Segmentering är ett av de mest erkända marknadsföringskoncepten och dess betydelse för 

industriell marknadsföring erkänns av en rad olika författare (Palmer & Miller, 2003; Kotler 

et al, 2001; Mitchell & Wilson, 1998; Blocker & Flint, 2006; Albert, 2001; Freytag & Clarke, 

2001; Sudharshan & Winter, 1998; Tapp 2005; Porter 1985).  

 

Enligt Mitchel & Wilson (1998) är det generellt sätt mer komplext att segmentera industriella 

marknader än konsumentmarknader eftersom industriella produkter ofta har många olika an-

vändningsområden och organisatoriska kunder i högre grad skiljer sig åt. Dessutom är det 

enligt författarna många gånger svårt att avgöra vilka skillnader som är viktiga att fokusera 

på. Shapiro & Bonoma (1984) är av samma uppfattning och menar att problemet främst bott-

nar i att hitta de bästa segmenteringsbaserna. Wind & Cardozo (1974) menar att skillnaden 

mellan segmentering av konsumentmarknader och industriella marknader främst involverar 

de specifika baser utifrån vilka segmenteringen görs. Dibb & Simkin (1994) är av samma 

uppfattning som Wind & Cardozo (1974) men menar samtidigt att den underliggande logiken 
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för att segmentera marknader är samma för konsument- och industriella marknader. Elliott & 

Ang (2000) menar att förståelsen för segmentering av konsumentmarknader är väl utvecklad 

och brett dokumenterad medan den industriella segmentering inte fått lika mycket uppmärk-

samhet, vilket lett till mindre diskussion och kritisk utvärdering.  

 

Begreppet industriell segmentering har ingen allmängiltig definition (Mitchell och Wilson, 

1998). Författarna menar att spektrat av olika begreppsförklaringar är nästan lika vidsträckt 

som antalet författare som skrivit om ämnet. Enligt Wind & Cardozo (1974) är konsten att 

segmentera att kunna göra lämpliga gruppindelningar av kunder i ett hanterligt och effektivt 

(vad gäller kostnad i förhållande till fördelar) antal marknadssegment. Enligt Crittenden, Crit-

tenden & Muzyka (2002) tillåter marknadssegmentering den strategiska marknadsföraren att 

avgöra var och hur ett företag skall fördela sin marknadsföring. Enligt Laiderman (2005) er-

bjuder industriell segmentering en grundläggande förståelse för en organisations kunder, nå-

got som i sin tur leder till möjligheten att mäta prestanda för olika marknader. Blocker & 

Flints (2006) definition av begreppet inkluderar kunders behov och innebär att identifiera och 

nå lönsamma segment med produkter och service som möter gemensamma behov hos kun-

derna. Freytag & Clarke (2001) menar att synen på segmentering förändrats över tiden. För-

fattarna inkluderar, likt Blocker & Flint (2006) kunders behov i segmenteringsarbetet.  Detta 

gör de genom att knyta an begreppet till marknadsföringskonceptet, som enligt Kotler et al 

(2001) bygger på att det bästa sättet att fånga kunderna är genom att tillfredställa deras önsk-

ningar och behov. Sudharshan & Winter (1998) förknippar begreppet med konkurrensfördelar 

och menar att segmentering är nyckeln till att uppnå överlägsna konkurrensfördelar. Porter 

(1985) tar också upp konkurrensfördelar som ett resultat av god segmentering. Enligt författa-

ren är industriell segmentering den bredaste formen av segmentering eftersom den kombine-

rar kunders inköpsbeteende med både produktionskostnader och kostnaden att serva olika 

typer av köpare. Industriell segmentering omfattar hela värdekedjan och synliggör skillnader i 

strukturell attraktivitet mellan segment.  

 

Forskning inom industriell segmentering har bedrivits på en rad olika fronter. Enligt Elliott & 

Ang (2000) har mycket av forskningen fokuserat på vilka segmenteringsbaser som skall an-

vändas och hur dessa skall reflektera omfånget av skiftande industriella situationer och in-

köpspraxis. Enligt Lehmann & Winer (2005) finns inga allmängiltigt ”bästa” baser för seg-

mentering utan olika basers lämplighet varierar beroende på affärssituation. Freytag & Clarke 

(2001) presenterar en generell modell som bygger på situationer som karakteriseras av rela-

tioner och nätverk. Enligt författarna vittnar modellen om betydelsen av att ha en djup förstå-

else för kundernas karakteristika, behov, framtida mål samt vilken typ av relation som kunden 

önskar ha med företaget. Sudharshan & Winters (1998) forskning fokuserar också på kunden 

och de menar att en djupare förståelse för dess inköpsbeteende och vilka olika typer av köp-

behov de har är av stor vikt vid segmentering. Även Albert (2002) pratar om kunders inköps-

behov som en lämplig segmenteringsgrund. Författaren nämner bland annat mikrosegmente-

ring, och menar att den möjliggör för företaget att rikta kommunikation med specifika köp- 

och serviceerbjudanden till kunder utifrån deras individuella behov. Miller (2000) menar att 

det finns ett stort gap mellan teorin och praktiken. Som en lösning på detta förespråkar förfat-

taren att intuition ska användas vid segmentering. Att använda intuition vid segmentering får 

även medhåll från Palmer och Miller (2004). Författarna menar att användandet av intuition 

och erfarenhetsmässiga kunskaper starkt kan bidra till en lyckad implementering av en seg-

menteringsstrategi. 
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3.2 Traditionella industriella segmenteringsbaser 

 

Enligt Mitchell & Wilson (1998) är den mest rekommenderade formen av segmenteringsbas 

för industriell marknadsföring så kallade Standard Industrial Classification (SIC) koder (till 

exempel storlek och standardiserade industriella klassificeringar). Att använda sig av nämnda 

koder för segmentering är även något som förespråkas av Laiderman (2005). SIC koder som 

segmenteringsgrund har på senare år dock fått utstå en hel del kritik. Författarna menar att de 

är ganska ytliga, ofta missledande, ofta inaktuella och inte nödvändigtvis kopplade till kun-

dernas behov. Crittenden, Crittenden & Muzyka (2002) menar att det fortfarande frekventa 

användandet av de traditionella SIC koderna är olyckliga. Författarna nämner också konsum-

tionsvolym och geografisk lokalisering som andra vanligt förekommande traditionella seg-

menteringsbaser. Exempel på ytterligare traditionella segmenteringsbaser är enligt Mitchell & 

Wilson (1998) organisationstyp, kunders produktanvändning samt demografiska faktorer. 

Moriarty & Reibstein (1986) presenterar fyra olika faktorer som förklarar varför praktiker, i 

motsats till akademikers vädjan, fortfarande i så stor utsträckning använder sig av de traditio-

nella segmenteringsbaserna. De främsta anledningarna är att (1) de har vant sig att använda 

kriterier såsom SIC koder och kundstorlek, (2) de kan med lätthet identifiera vilka segment en 

kund tillhör, (3) data är ofta väldigt lättillgängligt för traditionella segmenteringsbaser och (4) 

traditionella kriterier kan fungera som hyfsade grunder vid formandet av kvasisegmenteringar 

av kundbehov.  

 

3.3 Makro- och mikrosegmentering 

 

Litteraturen gör skillnad mellan makro- och mikrosegmentering. Begreppen är gamla och 

grundades för nästan trettio år sedan av forskarparet Wind & Cardozo (1974). Enligt förfat-

tarna baseras makrosegment på karaktärsdrag hos köporganisationen och köpsituationen. 

Makrosegmentering kan enligt Palmer & Miller (2003) också baseras på gruppering utifrån 

industrigrupper och kan således knytas an till de traditionella segmenteringsbaserna som 

nämnts ovan. Enligt Elliott & Ang (2000) är följande segmenteringsbaser typiska variabler 

som formar makrosegment. 

 

 Bransch 

 Organisatoriska karaktärsdrag (storlek, anläggningsegenskaper, plats, ekonomiska fak-

torer, konkurrenter, inköpsfaktorer) 

 Slutkundsmarknaden (vilka är slutkunderna) 

 Hur produkterna används 

 

Vid mikrosegmentering utgår man från makrosegmenten och delar in dessa i mikrosegment.  

Tekniken innebär en förfining av det traditionella segmenteringsarbetet där ytterligare grupper 

baserade på likheter i kundernas behov skapas (Wind & Cardozo, 1974). En fördel med mik-

rosegmentering är enligt Albert (2001) dess förmåga att rikta kommunikation till köpare med 

specifika produkt- eller serviceerbjudanden som kunderna utifrån segmenteringen troligtvis 

värdesätter. En annan fördel är enligt Wind & Cardozo (1974) att kombinationen av mikro- 

och makrosegmentering möjliggör en inledande undersökning där vissa företag kan elimine-

ras. Istället för att i detalj undersöka alla företag kan företag spara både tid och pengar genom 

att fokusera på de företag som passerade den inledande undersökningen. Den information som 
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används vid mikrosegmentering bör enligt författarna bland annat samlas in av företagets 

säljkår och baseras på försäljares analyser av situationer i individuella kunder. 

 

Enligt Sharon (2001) innebär mikrosegmentering att man smalnar av och förfinar en marknad 

i ännu smalare segment där grupperna delar många gemensamma karaktärsdrag. Denna typ av 

segmentering hjälper företag att skapa väldigt fokuserade direktmarknadsföringsmeddelanden 

till mindre grupper av potentiella kunder. Enligt författaren har det, i och med teknologiska 

framsteg, bland annat i form av avancerade databaser, blivit mycket enklare och mer kost-

nadseffektivt att identifiera och kommunicera med sina kunder på mikronivå. Även Tapp 

(2005) bedyrar databasernas betydelse vid segmentering och riktad kommunikation. Den en-

skilt viktigaste användningen av data ligger enligt författaren i dess förmåga att segmentera på 

individuell nivå. Med hjälp av databaserna kan man studera data och bygga upp en bild av 

vem kunden är. Man kan sedan analysera vad denne efterfrågar av företaget så att värde kan 

skapas i enlighet med kundens önskemål. Tapp (2005) menar också att databaser är viktiga 

instrument vid identifierandet av avhoppande kunder. Enligt författaren är tidigare avhoppade 

kunder den grupp som bör prioriteras högst vid anskaffandet av nya kunder.  

 

Elliott & Ang (2000) anser att följande segmenteringsbaser är typiska variabler som formar 

mikrosegment. 

 

 Organisatoriska variabler (inköpsnivå, kundens erfarenhetsnivå, kunders interaktions-

behov, organisatoriska förmågor) 

 Inköpssituationsvariabler (krav på inventarier, inköpets betydelse, inköpspolicys, in-

köpskriterier, inköpsstruktur hos dem som köper). 

 Individuella variabler (personliga karaktärsdrag, maktstruktur) 

 

3.4 The Nested approach 

 

Att vid industriell segmentering utgå från objektiva, generella och lätta segmenteringsbaser 

och sedan gå in på företagsspecifika, subjektiva och komplexa dito (med andra ord att utgå 

från makrosegmentering och sedan gå till mikrosegmentering) är något som Bonoma & Sha-

piro (1984) förespråkar i sin klassiska Nested approach (som bygger på Wind & Cardozos 

(1974) tankar om makro- och mikrosegmentering). Författarna är tydliga med att poängtera 

att modellen inte går att implementera rakt av i olika företagsspecifika situationer utan måste 

anpassas till individuella situationer och omständigheter.  

 

Det är kanske inte nödvändigt eller ens önskvärt för varje industriell marknadsförare att an-

vända sig av alla nivåerna. Även om det är möjligt att hoppa över irrelevanta kriterier är det 

dock viktigt att marknadsföraren förstår modellen i sin helhet före implementering. Modellen 

är allmänt vedertagen och presenteras av en rad olika forskare (Mitchell & Wilson, 1998; Fre-

itag & Clarke, 2001; Sudharshan & Winter, 1998; Elliott & Ang, 2000). Bonoma & Shapiro 

(1984) beskriver modellen likt en rysk trädocka med flera inomliggande nivåer.  Modellen 

består av fem nivåer som sträcker sig från segmenteringsbaser som är enkla att observera till 

segmenteringsbaser som är svåra att observera. Nivåerna är utifrån och in, demografiska, ope-

rativa variabler, inställning till inköp, situationsspecifika faktorer och köparnas personliga 

karakteristika. När man rör sig från de yttre till de inre nivåerna ändras segmenteringskriteri-
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erna i form av att synligheten blir mindre påfallande, beständigheten minskar och intimiteten 

ökar. Vi har vid presentationen av de olika nivåerna i Nested approach valt att inte ge djupa 

presentationer av alla faktorer, eftersom vi anser att vissa av dessa är mindre relevanta för just 

det företag som vi studerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Demografiska variabler 

 

Enligt Bonoma & Shapiro (1984) utgår Nested approach ur demografiska variabler. Dessa 

kriterier är högst generella, ger en bred beskrivning av företaget och är förknippade med gene-

rella kundbehov. Kriterierna kan bestämmas utan fysisk kontakt med kunden och inkluderar 

bransch, företagets storlek samt företagets geografiska läge. Den tredje faktorn, geografiskt 

läge, är enligt författarna en viktig variabel eftersom den är relaterad till beslut som rör för-

delning och organisering av försäljare. Många företag baserar sin industriella segmentering 

enbart på demografiska faktorer. Författarna menar att även om dessa är viktiga och lättill-

gängliga bör de bara vara en början på segmenteringsarbetet. Demografiska variabler är såle-

des av makrokaraktär. 
 
 
 

3.4.2 Operativa variabler 

 

Nästa segmenteringsnivå, som av författarna kallas för operativa variabler innehåller enligt 

Bonoma & Shapiro (1984) en rad olika segmenteringskriterier. Dessa tillåter en mer precis 

identifiering av existerande och potentiella kunder inom de demografiska segmenten. Opera-

Demografiska 

Operativa variabler 

Inställning till inköp 

Situationsspecifika 
faktorer 
Köparnas personliga 
drag 

Figur 2. Nested approach. Omarbetad efter Shapiro & Bonoma Nested approach. S.105 
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tiva variabler är generellt sett stabila och omfattar teknologi, status på användare och ickean-

vändare (vilka produkter och varumärken de köper) samt kundernas förmågor (operativa, tek-

nologiska och finansiella). Enligt författarna är segmentering utifrån produkt- och varumär-

kesanvändning ett av de enklaste och i vissa fall enda möjliga sätt att segmentera en marknad 

på. Användare av en viss typ av produkt har generellt gemensamma karaktärsdrag och i mins-

ta fall gemensamma erfarenheter av en produkt eller ett varumärke. Enligt författaren har vis-

sa företag förmågor som andra företag saknar, vilket innebär möjliga segmenteringsgrunder. 

Vissa kunder kanske efterfrågar vissa kompetenser eller tjänster (till exempel kvalitetskontroll 

av varor) från sina leverantörer, medan andra kunder redan besitter dessa kompetenser och 

sköter kvalitetskontrollen av varorna internt.  

 

3.4.3 Inställning till inköp 

 

Inställning till inköp är enligt Bonoma & Shapiro (1984) en av de mest förbisedda och samti-

digt mest värdefulla segmenteringsbaserna för industriella marknader. Segmenteringsbasen 

handlar om kunders inköpsfunktioner, maktstruktur, företagets och kundens köp-sälj relation 

samt kundernas generella inköpspolicys och inköpskriterier.  Författarna menar att en leveran-

tör antagligen har ett starkare band med vissa kunder än andra, vilket i högsta grad kan påver-

ka deras köpbenägenhet.  

 

3.4.4 Situationsspecifika faktorer 

 

Situationsspecifika faktorer påminner om operationella variabler men är mer tillfälliga och 

kräver mer detaljerad kunskap om kunden. Nivån inkluderar intresse att fullborda order, pro-

duktapplicering och orderstorlek. Intresse att fullborda order handlar enligt författarna om hur 

angelägna kunderna är att orden genomförs. Orderstorlek handlar om hur stora inköp som 

kunderna gör. (Bonoma & Shapiro, 1984) 

 

3.4.5 Köparnas personliga drag 

 

Även om de organisatoriska ramverken styr ett företags inköp är det i slutändan människor 

och inte företag som fattar inköpsbeslut (Bonoma & Shapiro, 1984). Marknadsförare kan en-

ligt författarna segmentera utifrån de individer som är involverade i inköp vad gäller faktorer 

som likhet mellan köpare och säljare, motivationen hos köparen, individuell perception och 

riskstyrningsstrategier. Vissa köpare är ovilliga att ta risker. Nivån av risk som en köpare är 

villig att ta är relaterad till andra personliga variabler såsom personlig stil, intolerans mot 

otydlighet och självförtroende. Den uppmärksamhet som en inköpsagent ger faktorer som rör 

pris, beror inte bara på grad av osäkerhet för konsekvenserna av beslutet, utan också på huru-

vida ris eller ros för besluten kommer att tillfalla henne/honom. Köpare som inte är riskbe-

nägna är inte bra prospekts för nya produkter eller koncept.  

 

Många köpare är pedantiska i deras tillvägagångssätt vid köp. De tar god tid på sig att välja 

bland leverantörer. Andra förlitar sig på gammal vänskap och tidigare relationer och jämför 
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sällan olika leverantörer. Ett företag skulle kunna segmentera en marknad utifrån dessa prefe-

renser. (Bonoma & Shapiro, 1984) 

 

Data på personliga karaktärsdrag är både dyrt och svårt att samla ihop. Det är ofta givande att 

utveckla goda, formella säljinformationssystem för att försäkra sig om att försäljare överför 

den data de samlar ihop till marknadsföringsavdelningen så att denna kan användas i utveck-

landet av segmentering. (Bonoma & Shapiro, 1984) 

 

Ett företag kan förutom Nested approach välja mellan en rad olika segmenteringssätt. Resulta-

tet blir ofta enligt författarna ett av följande scenarion:  

 

 Ingen segmentering eftersom problemet är för stort att ta sig an. 

 Segmentering utifrån fakta. Om ett företag har fångat en stor andel av sina kunder i ett 

kundsegment och en lägre andel i ett annat, drar man slutsatsen att man måste göra 

något rätt för det segment med hög andel. 

 Ytlig segmentering. Enligt författarna är det farligt att dra alla kunder ur en kundgrupp 

över en kam.  Även om det innebär vissa organisatoriska och administrativa fördelar 

kan det ge ett falskt sken av säkerhet.  

 Trög, hoprullad och oorganiserad segmentering. Företaget anser att mängden teori om 

segmentering och kunders köpbeteende blir övermäktig och beslutar av resursskäl att 

enbart fokusera på en liten del av alla kunder. 

 

Nested approach är enkel att använda och marknadsförare kan i de flesta fall arbeta systema-

tiskt från de yttre till de inre nivåerna. De kan titta igenom alla kriterier och identifiera viktiga 

faktorer som annars är lätta att förbise. De kan också balansera mellan att förlita sig på lättill-

gänglig data i de yttre nivåerna och de detaljerade analyserna i de inre nivåerna. En fin linje 

existerar mellan att å enda sidan fokusera på de yttre nivåerna och minimera kostnaderna och 

svårigheterna och å andra sidan samla användbar data i de inre nivåerna med märkbara direkta 

och indirekta kostnader som följd. (Bonoma & Shapiro, 1984) 

 

3.5 Kunders uppleva värde 

 

Enligt Blocker & Flint (2006) har betydelsen av studier om kundvärden växt. Enligt författar-

na ses kundvärde som kunders kompromiss mellan vad de får och vad de ger. Dessa kompro-

misser är subjektiva och relativa till konkurrerande företags erbjudanden. Enligt författarna 

råder det konsensus bland forskare i att kunders upplevda värden i högsta grad är dynamiska. 

Kunders värdeförändringar beskrivs generellt som alla förändringar i vad kunder önskar från 

sina leverantörer. Enligt Flint et al (2002) kan leverantörer uppnå en viktig källa för konkur-

rensfördelar genom att vara vaksamma över förändringar i kunders önskade värden. För att 

lyckas med detta krävs förkänsla för när och vilka förändringar som troligtvis kommer att 

inträffa i framtiden. Författarna menar att företag antingen kan ta en reaktiv eller proaktiv 

inställning till förändringar i kunders upplevda värden. Reaktiva marknadsförare väntar med 

att svara på förändringar till dess att förändringarna har uppstått, exempelvis genom att de 

efterfrågas av kunderna. Proaktiva marknadsförare påverkar aktivt förändringar i kunders 

önskningar genom att hjälpa kunderna att tolka förändringar i omvärlden, agera utifrån dessa 

förändringar och möjligen undvika icke-önskvärda förändringar. Båda ställningstaganden 
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kräver insamlande och analys av data som rör förändringar i kunder önskade värden. Förfat-

tarna menar vidare att marknadsförare skulle kunna prova att segmentera sina kunder utifrån 

deras önskade värden. Ett förslag är att segmentera utifrån grad av förändring som kunderna, 

enligt företagets analys av data har. Det är troligt att förändringar i vad kunder upplever som 

värdefullt är olika påfallande från kund till kund. Författarna poängterar avslutningsvis att det 

är dyrt för företag att anpassa sig till förändringar i kunders önskade värden varför stora inve-

steringar i form av pengar, tid och energi krävs. Förändringar i kunders önskade värden kan 

också drivas på av externa faktorer (som till exempel ekonomiska händelser eller förändring-

ar) och interna faktorer (till exempel strategiska förändringar inom kundens organisation). 

(Flint et al, 2002) 

 

3.6 Instabilitet och dynamik i segment 

 

Ovan presenterades Blocker & Flints (2006) samt Flints et al (2002) teori om förändringar i 

kunders upplevda värden. Denna typ av förändring ligger till grund ett teoretiskt ramverk pre-

senterat av Blocker & Flint (2006). Ramverket tar upp flera nivåer av förändringar, alltifrån 

ovan nämnda förändringar hos enskilda kunders upplevda värden och behov till förändringar i 

hela segment och i marknader. Författarnas ramverk försöker generellt att fånga ursprunget, 

innehållet och strukturen av instabila segment.  

 

I modellens kärna och utgångspunkt finner vi förändringar hos individuella kunders behov 

inom ett segment. I takt med att kunder ändrar sina värderingar ändras deras grad av tillhörig-

het i segmentet. (Blocker & Flints, 2006) 

Figur 3. Instabila segment. Omarbetad efter Blocker & Flint 2006 Conceptual framework of B2B Segment Instabi-
lity. S.817 
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Förändringar i segmentets innehåll kan tolkas följa kombinationer av dolda förändringar och 

tydliga förändringar beroende på sammanhang (ett exempel på tydliga förändringar är enligt 

författarna när nya produkter introduceras på marknaden). Baserat på förändringar i kunders 

upplevda värde, har det föreslagits att förståelse för viktiga förändringar kan förstärkas genom 

att undersöka de olika förändringskombinationerna och dess intensitet i segmentet. (Blocker 

& Flint, 2006) 

 

Instabilitet i segment kan också analyseras genom resulterande strukturella förändringar i 

segmentet. Segmentets spridning är en typ av rumslig skiftning som inträffar när kunders för-

ändrade behov flyttar runt inom eller utanför segmentet. Segment är baserade på medlemmars 

likheter vad gäller en gemensam uppsättning av behov. Ett segments storlek är ett resultat av 

antalet medlemmar som på grund av förändrade behov går in eller ur segmentet. Segmentets 

gräns och klarhet beskriver om segmentet i fråga har en tydlig avgränsning eller om det över-

lappar med andra segment och att vissa medlemmar tillhör fler än ett segment. (Blocker & 

Flint, 2006) 

 

De drivkrafter som bidrar till att göra ett företags segment instabila är både externa och inter-

na. Externa drivkrafter såsom förändring i teknologin samt konkurrenters, leverantörers och 

kunders handlande har troligtvis varierande påverkan på kunders förändringar i kunders upp-

levda värden inom ett segment. Även om det enligt författarna har bedrivits mer forskning på 

de externa än på de interna faktorerna presenteras de tre möjliga interna drivkrafterna; strate-

giska förändringar, operationella förändringar samt taktiska förändringar. (Blocker & Flint 

2006) 

 

Blocker & Flint (2006) menar att flera potentiella resultat till följd av instabila segment är att 

vänta. I samband med detta påstående presenterar de fyra olika fördelar som uppkommer vid 

god segmentering med väldefinierade segment. Dessa fyra fördelar är följande (1) bättre 

matchning av en firmas produkter och förmågor med kundernas behov, (2) större förståelse 

för hur kommunikationen med kunderna skall maximeras, (3) bättre strategiskt beslutsfattan-

de vid lansering av nya produkter eller vid ompositionering av gamla samt (4) bättre resurs-

fördelning bland kunderna. Enligt författarna blir följden av instabila segment att ovanstående 

fördelar blir mindre påfallande och mindre effektiva, vilket i sin tur leder till sämre generell 

prestanda på marknaden. 

 

3.7 Svårigheter vid implementering 

 

Vissa författare, däribland Mitchell & Wilson (1998) nämner att trots att segmentering är ett 

väldigt gammalt marknadsföringsbegrepp saknas litteratur som på ett bra sätt beskriver hur, 

när och varför industriell segmentering skall implementeras. Dibb & Simkin (1994) menar att 

en väldigt liten del av segmenteringslitteraturen behandlar tolknings- och implementerings-

scheman och att de flesta författare istället lägger sin fokus på segmenteringsdesign och olika 

sätt att gruppera kunder. Vidare betonar Mitchell & Wilson (1998) att de flesta studier av 

segmentering enbart beskriver ad hoc situationer av företag, vilket försvårar generaliseringar 

av dess resultat samt begränsar praktiker att använda teorierna i olika affärssituationer. Miller 

(2000) betonar också detta problem och menar att det finns ett stort gap mellan teori och prak-

tik. Enligt författaren finns i ena änden akademin som presenterar fina teorier och i andra än-

den industriella företag som är långt ifrån att praktisera de välstrukturerade teorierna. Förfat-
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tarna menar att akademins svårimplementerade teorier gjort att många praktiker skapar, för 

dem enkla men ofta dåliga segmenteringsgrunder, som baseras på exempelvis konkret data 

från företagets databas. Dibb & Simkin (1994) menar att avsaknaden av segmenteringssche-

man som är okomplicerade att implementera, gör att företag i mindre grad använder sig av 

existerande segmenteringsmodeller. Lehmann & Winer (2005) är av samma uppfattning och 

menar att många, av akademiker, utvecklade segmenteringsmodeller är väldigt tekniska och 

svårimplementerade. Elliott & Ang (2000) är inne på samma spår som tidigare författare och 

menar att även om det är generellt erkänt att segmentering är lika lämpligt för industriella 

marknader som för konsumentmarknader så finns bevis som talar för att praktiker inom de 

industriella marknaderna varit långsamma att ta till sig konceptet. En av de mest uppenbara 

förklaringar till detta är den allmänna uppfattningen att industriella marknader inte är mass-

marknader och att det inte är någon ide att uppspjälka redan små marknader. Författarna me-

nar att denna förklaring gäller för vissa, högt specialiserade industriella marknader där nära 

relationer med ett mycket fåtal kunder är normen. Dock finns det många industriella markna-

der med ett stort antal kunder, där produkterna tillfredställer generella behov och där det finns 

ett efterföljande behov att identifiera meningsfulla och värdefulla segment (Elliott & Ang, 

2000).  

 

För praktikern gäller det att sammanjämka de potentiella fördelar som segmenteringen erbju-

der med företagets struktur, distributionssystem och säljpersonal (Dibb & Simkin, 1994). För-

fattarna menar att även om akademisk segmenteringsteori på pappret kan erbjuda stora förde-

lar så måste hänsyn tas till företagets operationella verklighet. De menar att mer måste göras 

för att förstå praktikernas behov. Författarna föreslår utvärdering av litteratur som berör im-

plementering av segmentering i kombination med att undersöka praktiska tillämpningar. Att 

segmentera utifrån operationella nyttor är dock inget som författarna förespråkar. Istället an-

ser de att olika segment bör ha inbördes liknande köpbeteenden och vara baserade på köpar-

nas behov. 

 

Dibb & Simkins (1994) menar att företag som inte kommit så långt i segmenteringsarbetet 

inte behöver vara rädda för att använda redan existerande uppdelning av marknaden som ut-

gångspunkt för den fortsatta segmenteringen. Författarna menar att det är mer realistiskt att 

försöka omorganisera redan existerande företagsstruktur än att försöka pracka på helt nya 

segmenteringssätt som kräver total omorganisering av företagets uppdelning av marknaden. 

Det gäller att minimera de praktiska problem som existerande och befästa försäljningssystem, 

marknadsföringssystem, och distributionssystem utgör samt låta företaget börja arbeta med 

segmenteringsvariabler som är relativt lätta att identifiera och mäta. Författarna nämner Wind 

& Cardozos (1974) makro- och mikrosegmentering. Genom att börja använda makrosegmen-

tering och sedan genomföra mikrosegmentering kan nya undersegment hittas som bygger på 

andra segmenteringsbaser. Nyckeln inom segmentering är enligt författarna alltid att hitta 

kundgrupper med likartade behov. Dessa grupper kan uppstå antingen inom makrosegmen-

tens gränser eller bestå av kunder från olika makrosegment som gemensamt skapar mikro-

segment.   
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3.8 Segmentering utifrån intuition 

 

Vi har tidigare beskrivit en rad av de segmenteringstekniker som presenterats i litteraturen. Vi 

har även berört det faktum att de finns ett uppenbart gap mellan de rigida och välstrukturerade 

segmenteringsteorier som akademin förespråkar och den segmentering som man inom indu-

strin faktisk tillämpar. Som exempel på det sistnämnda menar Miller (2000) att företag i sin 

segmentering ofta utgår från existerande försäljningsdata och övrig data som finns lättillgäng-

lig inom företaget. Författaren hävdar att företag ofta gör det lätt för sig även om detta resulte-

rar i en dålig segmentering. Vidare är Shapiro och Bonoma (1984) av den uppfattning att de 

flesta marknadschefer använder segmentering som ett medel för att förklara resultat snarare 

än som ett verktyg för att planera sin verksamhet. Elliott & Ang (2000) menar att ett vanligt 

problem med de segmenteringsramverk som presenteras är att de inte erbjuder tillräckligt stor 

insikt i vilka av de olika segmenteringsgrunderna som är mest användbara i olika affärsscena-

rion. Detta leder till att marknadsförare bygger sina segmenteringsbeslut på sunt förnuft istäl-

let för på teoretiskt och empiriskt berättigande.    

 

För att brygga nämnda gap mellan teori och praktik förespråkar Miller (2000) att intuition bör 

inkluderas i segmenteringsprocessen. Att föreslå intuition som grund för en segmenteringsme-

tod kan dock tyckas något kontroversiellt. Miller (2000) menar att många akademiker aldrig 

skulle våga medge att intuition kan användas som ett marknadsföringsverktyg, då den gängse 

uppfattningen enligt författaren är att det krävs hårda och logiska metoder för att man ska tas 

på allvar. Dock menar författaren att beslut som stöds mot bakgrund av logiska metoder, ta-

beller och ekvationer, aldrig kan bli helt tillförlitliga och rationella då man exempelvis aldrig 

kan vara helt säker på att man samlat ihop all nödvändig information för att ett beslut ska bli 

så bra som möjligt. Dock menar Miller (2000) att användandet av intuition kan vara ett ut-

märkt sätt för att organisera stora mängder data och därmed skapa en vision byggd på erfaren-

heter. Lehmann & Winer (2005) beskriver också intuition i samband med segmenteringsarbe-

tet. Enligt författarna är några av de mest användbara segmenteringsmetoderna beskrivningar 

av segment som, på basis av intuition valts ut av företagsledningen. Som exempel nämner 

författarna kunders inköpsgrad eller vilken produkttyp som kunden föredrar. Problemet med 

segmentering som skapats med hjälp av intuition är enligt författarna att risken finns att de 

skapade segmenten enbart existerar i huvudet på företagsledningen. De menar dock att intui-

tionsbaserad segmentering fungerar väl som komplement till ett mer databasfokuserat seg-

menteringsarbete.  

 

I artikeln Segmentation: Identification, intuition, and implementation identifierar Palmer och 

Miller (2003) ett antal olika barriärer som motverkar och försvårar implementeringen av seg-

mentering i en verksamhet. Dessa barriärer är följande: 

 

 

 Segmenteringen är väldigt beroende av den kontext i vilken den ska implementeras, 

varför breda och generellt giltiga teorier ofta inte är applicerbara. 

 Att använda sig av komplexa och linjära steg-för-stegbeskrivningar kan vara opassan-

de eftersom både kunder och leverantörer befinner sig i miljöer som är under ständig 

förändring. 
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 Att inleda ett segmenteringsarbete har visat sig vara ett svårt och tidskrävande arbete 

och företagsledare har ofta låg erfarenhet och expertis gällande segmentering. 

 När väl en vettig segmentering har skapats är ledningen beroende av övriga kollegor i 

organisationen för att implementeringen ska lyckas. Detta ställer höga krav på intern 

marknadsföring, kommunikation och koordination inom organisationen. 

 

 

Palmer och Miller (2003) visar med en fallstudie hur intuition och erfarenhetsmässiga kun-

skaper hos ledningen kan bidra till att överkomma barriärerna och därmed lyckas med en situ-

ationsspecifik segmentering. Följande segmenteringsmodell användes: 

 

 
 

I fallstudien pågick segmenteringsarbetet under tre månader och omfattade två seminarier för 

företagsledningen om vardera två dagar. Det första seminariet startade med att man diskutera-

de segmentering som ämnesområde i syfte att säkerställa att alla hade en enhetlig förståelse 

för segmentering. Därefter pågick segmenteringsprocessen under påverkan av företagets aktu-

ella kundbas, de mest önskade kundprofiler som man gemensamt hade kommit fram till samt 

med utifrån företagets resurser. Arbetet resulterade i att man kom fram till hur företagets pro-

dukter skulle förändras med hänseende till de olika segmentens skilda behov, samt vilka seg-

ment som skulle prioriteras med hänseende till företagets begränsade resurser. Genom att för-

flytta segmenteringsarbetet till ett praktiskt domän kunde frågor rörande segmentering göras 

mycket mer specifika och företagsledarna kunde utifrån sina erfarenhetsmässiga kunskaper 

rörande verksamheten, kunderna och marknaden, aktivt överväga kompromissen mellan nyt-

tan med segmenteringen och genomförbarheten av den samma. (Palmer och Miller, 2003) 
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Figur 4. Segmentering och implementering. Fernström & Fernström 2008 (omarbetad efter Palmer & 
Miller 2003 Segmentation derivation and implementation. S.780 
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4 Empiri 

 

Här presenterar vi vår empiri i reducerad och strukturerad form. All information i detta kapi-

tel är hämtad från djupintervjun med Göran 
3
 och Thomas

4
, utdrag ur Wiges kunddatabas 

samt egna observationer gjorda på plats hos företaget. Av anonymitetsskäl har vi valt att ge 

de respondenter vi intervjuade fiktiva namn.  

 

4.1 Djupintervju 

 

4.1.1 Allmänt om företaget 

 

Wiges är ett grossistföretag som verkar inom textil och konfektionsbranschen. Företaget, som 

har anor från 1930-talet har funnits i sin nuvarande form sedan 1977. Företaget har haft en 

ensam ägare sedan 1977. För ca åtta år sedan skedde dock en generationsväxling och delar av 

företaget såldes ut med konsekvensen att företaget i dag har sex delägare. Omsättningen lig-

ger strax under 100 miljoner och antalet anställda är 31. 

 

Wiges har ett nära samarbete med sina underleverantörer i Dalian i Kina, där man har ett kon-

tor med två medarbetare som har en daglig kontakt med de producerade fabrikerna. 

 

Som grund för företagets verksamhet har man en produktkatalog som inkluderar företagets 

samtliga artiklar. Denna katalog går två gånger per år ut till samtliga aktiva kunder. 

 

Företaget har historiskt sett haft en relativt jämn ökning av omsättningen. Samtidigt märker 

man i dagsläget av en svagare konjunktur och att det har blivit allt mer krävande att växa yt-

terligare. Dock har företaget aldrig redovisat röda siffror någon gång. Den tröghet som man 

märkt av är enligt Göran och Thomas en kombination av företagsspecifika problem och pro-

blem som är allmänna för hela branschen. 

 

Kunder till företaget kan handla artiklar på fyra olika sätt. (1) Kunden kan ringa in sin order 

där samtalet tas emot av de personer som företaget kallar innesäljare, (2) kunden kan få ett 

personligt besök av någon av företagets resande representanter, (3) kunden kan beställa varor 

i företagets webshop och (4) kunden kan komma direkt till butiken och köpa varor över disk. 

Det sistnämnda sättet är dock något som på senare år förekommit allt mer sällan. Man har 

även på senare tid märkt att antalet kunder som ringer in har minskat. Samtidigt har antalet 

besökare i webshoppen ökat rejält. Trots webshoppens ökande betydelse har företaget i dags-

läget betydligt sämre möjligheter att föra statistik över dem som lägger sina beställningar ge-

nom webshoppen än de som ringer in sina order. När det gäller inkommande telefonsamtal 

har företaget bra analysmetoder där man grafiskt kan följa exempelvis antalet ingående samtal 

och antalet besvarade samtal. 

                                                 
3
 Göran, inköpschef på Wiges, personlig intervju den 18 april 2008. 

4
 Thomas, resande representant på Wiges, personlig intervju den 18 april 2008. 
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4.1.2 Förändringar i branschen 

 

Enligt Göran och Thomas märks det tydligt av hos vissa konkurrenter och övriga kollegor i 

branschen att konjunkturen har gått in i ett svagare skede och de uttrycker att det är katastrof-

artat på vissa håll. Enligt Göran hade klädsidan gått ner 17,3 % under mars månad i förhållan-

de till föregående år. Denna utveckling har även fortsatt under april månad. Enligt Göran är 

det många företag som redan börjat rea ut sina kläder, något som är ett tecken på att de behö-

ver få loss pengar för att betala fakturor.  

 

När det gäller etiska aspekter menar Göran att det pratas väldigt mycket om det i branschen, 

men att efterfrågan från kunderna inte är jättestor. I de fall som Wiges tar initiativet ser de 

dock att varor som profilerar sig som etiskt riktiga har en god framgång. Som exempel kan 

nämnas plagg producerade av bambufibrer och som företaget relativt nyligen har börjat sälja. 

Detta är ett material som företaget profilerar som ett miljövänligt alternativ och kläder tillver-

kade av materialet har sålt bra. Göran ser stora skillnader i miljömedvetenheten när det gäller 

större kunder i förhållande till mindre. Större kunder är ofta betydligt mer lyhörda för miljö-

mässiga och etiska frågor och de vill gärna visa att de tar ett stort etiskt och miljömässigt an-

svar. Bland mindre kunder såsom knallar är dock intresset för etiska aspekter i det närmaste 

obefintligt. Även om produkter som profilerar sig som bra miljöval utgör en väldigt liten del 

av branschens totala omsättning är det något som enligt Göran successivt kommer att öka. 

 

4.1.3 Företagets historiska utveckling 

 

För att förstå hur Wiges fungerar är det viktigt att titta på företagets historiska utveckling. 

Ursprungligen titulerade sig företaget som ett partilager där fokus låg på att köpa in, lagerföra 

och sälja stora partier av kläder. Under den här tiden var företaget uppdelat i de tre benen in-

köp, lager och försäljning. Dessa tre delar hade en förhållandevis låg grad av samarbete och 

när exempelvis inköpsavdelningen hade gjort kollektionen och sett till att varorna kom hem 

hade de gjort sitt jobb. Därefter var det upp till försäljningsavdelningen att sälja det som fanns 

i lager. Göran menar att det egentligen inte skedde någon kommunikation mellan försälj-

ningsavdelningen och inköpsavdelningen där kundernas intryck och åsikter kunde återkopp-

las. 

 

I dag har dock företaget gått från att vara ett partilager som köper in och säljer varor, till att 

tillsammans med många kunder vara en producerande partner där företaget tillsammans med 

kunden producerar artiklar efter kundens önskemål. Den här typen av förändringar har varit 

särskilt påtaglig under de tre senaste åren och de nya premisserna ställer betydligt större krav 

på att företaget fungerar som en homogen enhet där inköpsavdelningen och försäljningsav-

delningen har ett mycket nära samarbete. För att korta ner kommunikationsvägarna och mins-

ka risken för missförstånd är det idag inte ovanligt att kunder efter det att den med säljare för-

sta kontakten har inletts, direkt kommunicerar med inköpsavdelningen. 

 

När företaget har sökt underleverantörer för sin produktion av kläder har priset traditionellt 

sätt varit en viktig faktor för företaget. I dag har dock samarbeten kommit att bli allt viktigare. 

Man har ett nära samarbete med de fabriker i Kina som producerar kläderna och man söker 

inte ständigt efter de fabriker som kan producera till lägst pris. Det har i dag även blivit viktigt 
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att företagets underleverantörer kan samarbeta sinsemellan då det ofta förekommer sampro-

duktioner där exempelvis en fabrik producerar en del av en kunds beställning medan en annan 

fabrik producerar en annan del. Att hålla sig till samma fabriker och bygga upp en nära rela-

tion med dem är även något som enligt Göran säkerställer att kvaliteten på produkterna blir 

jämn.   

 

I dag har företaget ett antal innesäljare som enligt Göran snarare fungerar som ordermottagare 

genom att de inte aktivt ringer upp kunder. Enligt Göran är detta en tradition från den tiden då 

verksamheten endast byggde på försäljning av artiklar som fanns i katalogen. Han menar att 

innesäljarna precis som utsäljarna måste vara uppsökande. I detta hänseende gjorde företaget 

vid ett tillfälle ett test där en säljare ringde upp fem tidigare kunder som hade slutat att handla 

av företaget. Av dessa fem samtal resulterade två i att de tidigare kunderna beställde varor. 

Detta test visar tydligt vilken potential det finns i att aktivt söka upp tidigare avhoppade kun-

der.  

 

4.1.4 Produkter 

 

Företaget har som tidigare nämnts en produktkatalog som innefattar samtliga artiklar. I kata-

logen är produkterna ordnade under rubrikerna: kläder, underkläder samt sockar och strum-

por. Därtill har företaget ett antal licenser till varumärken som de har ensamrätt till att produ-

cera. Under respektive rubrik är kläderna därtill uppdelade i baby, barn, dam och herr. Ge-

nom att bygga katalogen kring dessa kategorier har man enligt Göran förberett för snabba 

utskick som exempelvis endast inkluderar en artikelgrupp. Thomas nämner barnbutiker som 

ett exempel på butiker som på grund av sin inriktning är begränsade inom ett specifikt pro-

duktområde. Till dessa butiker tjänar det enligt Göran ingenting till att komma dragandes med 

hela katalogen och han menar att det ofta hade varit mer optimalt att plocka ur de delar av 

katalogen som är aktuella för varje specifik kund.  

 

Gällande de licensierade varumärken som Wiges förfogar över innebär dessa att man kan sälja 

kläder till stora kedjor som har en egen produktion. Vill dessa kedjor sälja det specifika varu-

märket måste de helt enkelt köpa det av Wiges. 

 

4.1.5 Kunder 

 

Göran menar att det händer väldigt mycket i det kundsegment som ligger till grund för företa-

gets verksamhet. De små butikerna blir allt färre och färre, mycket beroende på att de blir 

utkonkurrerade av större kedjor. Göran menar att när innehavare till små butiker går i pension 

så finns det ofta ingen som tar över butiken med konsekvensen att butiken läggs ner. 

 

Trots att företagets produktkatalog ligger till grund för allt som de gör, lägger allt fler kunder 

specialorder. Ofta utgår dessa order från katalogen och det unika kan röra sig allt från en egen 

etikett till helt egendesignade kläder. 

 

Företaget har i dag cirka 2000 aktiva kunder. Enligt Göran och Thomas stämmer 80/20-regln 

(20 % av kunderna står för 80 % av omsättningen) in bra på företaget och de menar att en 
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handfull kunder står för cirka hälften av omsättningen. Här är det också stora skillnader på hur 

stora kunder och mindre kunder handlar. När det gäller de små kunderna ringer dessa ofta in 

sin order när det märker att det börjar ta slut i butiken. När det gäller de större kunderna me-

nar Thomas att de jobbar på ett helt annat sätt. Här handlar det mer om att sälja in ett koncept 

där Wiges tar ett betydligt större ansvar. Det kan exempelvis handla om att kunden inte behö-

ver tänka på beställningar av en specifik artikelgrupp då Wiges ansvarar för att den alltid ska 

finnas i kundens butik. Företagets samarbete med kunden blir även betydligt mer djupgående i 

de här sammanhangen. 

 

En annan skillnad mellan mindre och större kunder är att de mindre kundernas efterfrågan är 

väldigt säsongsspecifik. På företaget vet man att när katalogen går ut så blir det en peak i ef-

terfrågan. Gällande större aktörer är det betydligt mer oförutsägbart och här kan en enstaka 

order som rings in handla om en halv miljon. 

  

Traditionellt sett har priset och snabba leveranser varit en stark konkurrensfördel för företaget. 

Dock märker man av att personliga relationer blir allt viktigare. Göran och Thomas nämner 

specifika fall där konkurrenter till företaget haft betydligt mer butiksplats hos en gemensam 

kund trots att deras priser inte varit lägre. Förklaringen har sedan visat sig vara att konkurren-

ten umgicks med kunden även på fritiden. Detta visar enligt Göran och Thomas på att de per-

sonliga relationerna är väldigt viktiga. 

 

Wiges har relativt god kännedom om sina kunder med avseende på omsättning, antal anställda 

samt hur de har utvecklats historiskt. Detta är däremot ingen information som man kan utan-

till, så i de fall man behöver titta lite extra på en specifik kund kan ekonomiavdelningen på 

begäran plocka fram denna information. Samtidigt menar Thomas att man som säljare har en 

god känsla för om det går bra eller dåligt för kunden eller om kunden har valt en annan leve-

rantör. Detta är enligt Thomas förhållanden som man får en känsla för utifrån kundernas be-

ställningar. Denna känsla är även påtaglig när det gäller företagets kunskaper om hur många 

leverantörer deras kunder har. Har exempelvis en butik väldigt många märken innebär detta 

per automatik att butiken även har många olika leverantörer. Thomas menar vidare att det blir 

en bättre relation och en närmre kontakt med de butiker som har färre antal leverantörer. Sam-

tidigt som Thomas kan känna att det är tråkigt när en kund har många leverantörer utöver det 

egna företaget inser han att en skicklig kund plockar ut de bästa artiklarna från en rad olika 

leverantörer. Att som Thomas uttrycker det, plocka ur russinen ur kakan, och därmed få en 

framgångsrik verksamhet är även någonting som Wiges tjänar på i längden.  

 

4.1.6 Egna Märkesvaror 

 

Som tidigare nämnts ökar företagets andel av kunder som har specifika önskemål för utform-

ningen av de kläder som de beställer. Dessa önskemål kan röra sig om allt från en egendesig-

nad etikett till från grunden egendesignade kläder. De artiklar som företaget producerar på en 

kunds begäran benämner man som egna märkesvaror (EMV). Av naturliga skäl står EMV-

kunderna för en stor del av företagets omsättning eftersom det alltid rör sig om stora beställ-

ningar när ett unikt plagg ska tillverkas. För plagg med en färgsättning rör sig den minsta 

kvantiteten per order om 400-500 plagg och ska det vara flera färger handlar det om ännu 

större kvantiteter. I dagsläget har företaget cirka 20 kunder som de producerar egna märkesva-

ror åt. 
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Att producera egna märkesvaror gör även företaget mer flexibelt. Att exempelvis sälja samma 

produkter till butiker som är varandras konkurrenter är enligt Göran och Thomas ganska käns-

ligt. Ofta vill många kunder ha unika produkter och här kan ett så enkelt medel som en unik 

förpackning ofta lösa problematiken med att inte erbjuda konsumenterna samma produkter 

som grannbutiken. Denna flexibilitet lägger därmed en grund för att företaget ska kunna öka 

marknadsandelarna utan att man som grossistföretag får stämpeln att man säljer till grannen. 

Thomas menar att företaget har haft ryktet om sig att de säljer till vem som helst, ett rykte 

som de med de egna märkesvarorna försöker tvätta bort. 

  

När det gäller EMV-kunderna så handlar det inte längre om att företaget säljer produkter som 

deras kunder köper. Göran och Thomas talar i stället om ett partnerskap där Wiges tillsam-

mans med en partner skapar en produkt tillsammans och stundvis under den gemensamma 

produktutvecklingen är korrespondenten väldigt intensiv. Trots att det hittills aldrig har inträf-

fat är Göran öppen för att tillsammans med EMV-kunder göra gemensamma resor till deras 

underleverantörer i Kina. Detta samarbete är enligt Thomas därtill en relativt säker investering 

då kunderna genom den här typen av nära relationer binder sig vid företaget. I dagsläget gör 

företaget dock ingen indelning av kunder så att de direkt kan plocka fram vilka företag man 

har en produktutveckling med. 

 

Ibland kommer det dock en stor kund som lägger en relativt liten EMV-order. Detta gör de 

enligt Göran för att testa hur Wiges fungerar. I dessa fall producerar företaget så många artik-

lar som krävs trots att det beställande företaget endast vill ha ett litet antal av de beställda 

plaggen. Enligt Göran handlar det om att kunna läsa av kunden och använda sin intuition för 

att avgöra om den lilla orden kan resultera i en betydligt större order i framtiden. 

 

Även om dessa kunder inte beställer de plagg som finns i katalogen är det ofta med katalogen 

som bas och inspirationskälla som de utgår från när de lägger sina beställningar. Enligt Göran 

är det EMV-kunderna som är framtiden för företaget. 

 

4.1.7 Kundsegment 

 

Göran menar att det kundsegment som ligger till grund för företagets verksamhet är små buti-

ker. En del i Wiges affärsidé är att de ska vara den lilla butikens centrallager (företaget ska 

kunna leverera inom 48 h från lager). 

 

Samtidigt blir de små butikerna allt färre till antal varför Göran och Thomas anser att de mås-

te skaffa sig fler större kunder för att inte tappa marknadsandelar. Här nämns ett antal kedjor 

som särskilt intressanta. Även om dessa kedjor i första hand inte är inriktade på kläder säljer 

de väldigt mycket kläder. Dock har de inte den expertkompetens som krävs för att ha en egen 

produktion. När Wiges erbjuder den här typen av kedjor kunskaper gällande material, pass-

form och måttlistor så läggs en grund för ett långsiktigt partnerskap. Göran och Thomas tror 

att den här typen av samarbeten kommer att bli allt viktigare för företagets långsiktiga fram-

gång. 

 

Gällande företagets segmentering av existerande kunder har de en modell som utgår från hi-

storiska transaktionsdata. Varje kund hamnar i en specifik kategori beroende på hur mycket 
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pengar denne omsatte hos företaget under föregående år. Kunder som handlar för mer än 

1 000 000 hamnar i kategorin Platina. Om en kund handlar för mellan 120 000 och 1 000 000 

hamnar den under kategorin VIP, och om en kund handlar för mellan 50 och 120 000 blir 

denne en Pluskund. Beroende på vilket kategori en kund ligger i får denne olika typer av er-

bjudanden och rabatter. Det generella upplägget är att ju mer man handlar för desto mer rabatt 

får man. Göran och Thomas menar att denna typ av segmentering historiskt sett har varit mest 

naturlig på grund av den stora spridning som företaget har på sina kunder. Samtidigt inser 

man på företaget att det hade varit bra att även använda sig av andra segmenteringsgrunder så 

man exempelvis skulle kunna göra riktade utskick till barnbutikerna. Någon segmentering 

utöver på det ekonomiska planet finns dock inte i dagsläget. 

 

Utöver nämnda kundkategorier har företaget några ytterligare kategorier. Wiges har idag ett 

antal kunder som tidigare var kunder hos en säljare som sålde företagets varor under ett annat 

företagsnamn. Detta namn är idag avvecklat men de ursprungliga kunderna till nämnda sälja-

ren ligger fortfarande under en kundkategori som benämns Svea. Dessutom hamnar alla kun-

der som handlar på postförskott under en kategori (PF), alla som genomgått en kreditprövning 

under en kategori (kredit) och alla kunder som ligger utanför Sverige under en kategori (ex-

port).   

 

Det segmenteringssystem som Wiges har innebär att om en kund inte hör av sig på ett år för-

svinner den från sin tidigare kategori. Detta är något som man enligt Göran och Thomas bör-

jat titta på där man utifrån en ringlista ska kunna kontakta respektive avhoppad kund för att få 

vetskap om varför kunden har slutat att handla. 

 

I dagsläget är segmenteringen något som man inom företaget anser att man måste förändra. 

Man ser idag att företaget tappar mycket på katalogen samtidigt som EMV-kunderna växer. 

Dock vill man på företaget inte se att EMV-kundernas tillväxt sker på bekostnad av de kunder 

som handlar ur katalogen, utan snarare som ett extra ben att stå på. Det är dessutom tydligt att 

de kunder som handlar direkt ur katalogen inte är EMV-kunder. I dagsläget är det bara en av 

företagets kunder som både handlar direkt ur katalogen och samtidigt tillsammans med före-

taget producerar egna varor. Dock strävar denna enskilda kund alltmer efter att erbjuda kon-

sumenterna helt egna produkter. EMV-kundernas behov skiljer sig enligt Göran kraftigt mel-

lan varandra och han är inte främmande för att titta närmare på hur man ytterligare skull kun-

na segmentera EMV-kunderna. 

 

4.1.8 Konkurrenter 

 

Hur Wiges konkurrenter valt att segmentera sina kunder är något som man inte har särskilt 

god koll på. Dock menar Göran att Wiges fokusering på EMV-varorna är något som utmärker 

företaget från övriga konkurrenter. 

 

Alla större kedjor har i dag enligt Göran en egen produktion av varor. Detta innebär att kon-

kurrensen om de något mindre aktörerna som inte har kapacitet att ha en egen produktion allt 

mer har hårdnat.  
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4.1.9 Produktråd 

 

Varje månad träffas alla säljare och inköpare i ett produktråd. Syftet med detta råd är att man 

ska förmedla sina intryck löpande under säsongen och fokus under dessa möten ligger som 

namnet antyder på företagets produkter. Två av dessa produktråd har dock nyligen bytt namn 

till säljmöten där fokus på diskussionen ska ligga på säljtekniker. 

 

4.2 Observationer av företagets inkommande kundsamtal 

 

Följande emiriska material kommer från anteckningar över de observationer som gjordes av 

inkommande kundsamtal till Wiges innesäljare. Observationerna ägde rum den 2 april 2008. 

 

Att döma av de samtal som kommer in till företagets säljare är det tydligt att det finns en per-

sonlig relation mellan många av företagets kunder och dess innesäljare. Vissa kunder som 

ringer in har önskemål om att prata med specifika säljare vilka de uppenbarligen under en 

längre tid har upparbetat en personlig relation med. Vid sidan om själva diskussionen rörande 

inköp av kläder, pratas det även om personliga spörsmål såsom hälsa och barn. Under vissa 

samtals gång skämtades det friskt och stämningen kändes avslappnad och vänskaplig. 

 

Under vissa kundsamtal var det även tydligt att säljaren blev en partner i kundens inköpspro-

cess. Även om vissa kunder visste precis vad de ville ha, var det många kunder som villigt tog 

emot säljarnas råd gällande vilka kläder som sålde bra, rekommendationer rörande färgval 

eller vilka storlekar som efterfrågades i störst omfattning. När vissa artiklar som önskades 

köpas inte fanns i lager gav även säljarna rekommendationer om alternativa produkter. 
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4.3 Företagets kunddatabas 

 

I företagets affärssystem har man lagrat historiska kunddata som enkelt går att plocka fram. 

Relativt nyligen bytte företaget till ett nytt affärssystem och processen med att anpassa kund-

data från det äldre systemet till det nyare pågår fortfarande. Det nya affärssystemet har därtill 

stöd för en hel del intressanta analysverktyg. Nedan visas ett utdrag ur företagets kunddatabas 

som visar 2006 års försäljning för respektive kund och artikelgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Här ser man vilka artikelgrupper som 

respektive kund har köpt från under 

året. 

Här ser man antalet artiklar samt för 

till vilket  värde som respektive 

kund har köpt under året. 

Summan av antalet under året köpta 

artiklar samt värdet av de summerde 

artiklarna. 

Figur 5. Utdrag ur kunddatabasen  
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5 Analys 

 

I detta kapitel sammanvävs vår teoretiska referensram med vårt empiriska material. Ut-

gångspunkten för analysarbetet har varit vår inledande frågeställning, syfte samt avgräns-

ning och en konsekvent hänsyn har tagits till Wiges unika situation. 

 

5.1 Utvärdering av dagens segmentering 

 

I dagsläget är Wiges segmentering av traditionell karaktär där segmenteringsbasen utgår från 

historisk transaktionsdata. Rent konkret är det för hur mycket respektive kund handlar för per 

år som avgör dess segmenttillhörighet. Denna typ av segmentering är, i motsats vad teorin 

förespråkar, vanligt förekommande på den industriella marknaden (Crittenden, Crittenden & 

Muzyka 2002). Moriarty & Reibsteins (1986) fyra förklaringar om varför traditionella seg-

menteringsbaser fortfarande används i så stor utsträckning går att applicera på Wiges mark-

nadssituation. För det första är segmenteringsbasen utifrån historisk transaktionsdata djupt 

rotad i företagets administration och man är på företaget således van att se på sina kunder som 

Platina, VIP, Plus, Export, Kredit och Postförskott. För det andra är det väldigt enkelt för Wi-

ges, att med dagens system ge sina kunder segmenteringstillhörighet. I deras kunddatabas är 

de olika segmenten omvandlade i sifferkombinationer som sträcker sig från 00 till 08. För det 

tredje är det väldigt lättillgängligt att hitta data som ligger till grund för segmenteringsarbetet 

eftersom den härrör ur företagets försäljningshistorik. För det fjärde fungerar dagens segmen-

teringsbaser som hyfsade indikatorer på kundernas behov vad gäller storleken på deras årliga 

inköp. Dessa indikationer är dock ganska ytliga och ger ingen djupare förståelse över behovs-

bilden hos olika kunder. Även om många av de segment som företaget har i dag medför ope-

rativa nyttor, har företaget segment som varken speglar kundernas behov eller har någon som 

helst praktisk betydelse för företaget. Ett exempel på detta är segmentet Swea som är en kvar-

leva från en tidigare företagsstruktur. Det är tydligt att Wiges gjort det enkelt för sig i seg-

menteringsarbetet och Millers (2000) tes om att företag av praktiska skäl använder sig av enk-

la, men dåliga segmenteringsgrunder som är baserade på konkret data från företags databaser, 

tycks stämma i fallet Wiges. 

 

Utöver den officiella segmenteringsbasen, verkar det inom företaget också finnas en rad 

mindre officiella segmenteringsbaser som mer existerar i företagets kollektiva medvetande. 

Under djupintervjun pratar till exempel Göran och Thomas om kunder i form av knallar, 

barnbutiker, EMV-kunder och avhoppade kunder. Till skillnad från de officiella segmenten 

används dessa inofficiella segment inte vare sig i det administrativa arbetet eller som grund 

för specialriktade erbjudanden. Även de inofficiella segmenteringsgrunderna är av makroka-

raktär och kan likt den officiella segmenteringen spåras i Elliot & Angs (2000) beskrivning 

över typiska makrosegmenteringsgrunder. 

 

Enligt Wind & Cardozos (1974) beskrivning är makrosegmentering baserat på karaktärsdrag 

hos köporganisationen och köpsituationen, vilket är tydligt i Wiges fall. De segmenteringsba-

ser som Elliot & Ang (2000) presenterar som typiska vid makrosegmentering går också att 

spåras på Wiges segmentering. De för makrosegmentering vanliga segmenteringsbaserna är 
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enligt författarna organisatoriska karaktärsdrag (exempelvis storlek), bransch (exempelvis 

knallar eller barnkläder) samt konsumenterna (till exempel småbarnsföräldrar). 

 

Sammanfattningsvis är Wiges segmentering i dagsläget väldigt traditionell där segmente-

ringsbaserna, likt Bonoma & Shapiros (1984) yttre nivåer i Nested approach, framstår som 

relativt synliga, beständiga och opersonliga. I dagsläget har företaget inte försökt att segmen-

tera på mikronivå. Enligt Wind & Cardozos teorier (1974) skulle Wiges ha mycket att vinna 

genom att förfina det traditionella segmenteringsarbetet och anamma en mer mikroorienterad 

segmentering. Genom att utforska nya segmenteringsmöjligheter skulle företaget enligt Albert 

(2001) kunna förbättra sin förmåga att rikta kommunikation till köpare med specifika pro-

dukt- eller serviceerbjudanden. Ett tydligt exempel här är att produktkatalogen som innefattar 

företagets kompletta produktutbud i dag går ut till samtliga kunder. Här är det tydligt att det 

finns pengar att spara genom att endast skicka ut de delar av katalogen som berör specifika 

kundgruppers olika behov.  

 

5.2 Segmentering med utgångspunkt i dagens segment 

 

Ett sätt att kringgå svårigheter vid implementering av segmentering är att företag utgår från 

sin redan existerande segmentering (Dibb & Simkin, 1994). För Wiges skulle detta innebära 

att dagens segmentering fungerar som en startpunkt utifrån vilken företaget sen utforskar nya 

möjliga mikrosegment. Den uppenbara fördelen med detta skulle i Wiges fall vara att praktis-

ka problem skulle minimeras. Dagens segmenteringsbas är väl etablerad på företaget och en 

vidareutveckling av denna segmentering skulle vara enklare att implementera än att försöka 

introducera helt nya sätt att segmentera. Enligt Palmer & Miller (2003) är ledningen i ett före-

tag beroende av övriga kollegor i organisationen för att implementeringen skall lyckas. Ge-

nom att grunda segmenteringsarbetet på väl invanda och välkända segmenteringsgrunder 

skulle det fortsatta segmenteringsarbetet underlättas eftersom den nödvändiga interna mark-

nadsföringen, kommunikationen och koordinationen inom organisationen skulle förenklas. 

 

Enligt Bonoma & Shapiro (1984) utgår Nested approach ur objektiva, generella och lätta 

segmenteringsbaser (med andra ord makrosegmenteringsbaser) och Wiges nuvarande seg-

menteringsbas skulle som tidigare nämnt kunna fungera som en möjlig utgångspunkt för vida-

re segmentering. Bonoma & Shapiro (1984) nämner dock att man i den yttersta nivån av Nes-

ted approach bör utvärdera flera möjliga demografiska faktorer som potentiella makrobaser.  

 

I Wiges fall skulle de mer inofficiella segmenteringsgrunderna kunna utgöra ytterligare poten-

tiella utgångspunkter för makrosegmentering. Ett exempel är kunders geografiska läge efter-

som detta är relaterad till beslut som rör fördelning och organisering av säljare. Dessutom är 

kunders geografiska lägen redan välkända inom företaget. Man skulle också kunna utgå från 

de inofficiella segmenteringsbaserna knallar, barnbutiker, EMV-kunder och så vidare. Dessa 

är dels av makronatur, dels inarbetade i företagskulturen och skulle således fungera bra som 

utgångspunkt i segmenteringsarbetet. Ett annat intressant segment som finns på det inofficiel-

la planet i företaget är kunder som inte längre är aktiva. En lista på dessa kunder skulle med 

lätthet kunna plockas fram ur företagets databas och därefter rensas från företag som inte 

längre existerade. Motivet till ett segment bestående av avhoppade kunder är tydligt. Tapp 

(2005) menar att tidigare avhoppade kunder är den grupp som är enklast att attrahera nya 

kunder från. Detta stöds även av företagets egna erfarenheter. Vid ett tillfälle genomförde man 
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på Wiges ett test där man ringde upp fem avhoppade kunder. Dessa fem samtal resulterade i 

att två kunder beställde varor, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 % vilket får anses som 

exceptionellt bra. Detta segment skulle även kunna fungera som en viktig källa till informa-

tion rörande varför kunder valt att sluta handla av Wiges. 

 

En nackdel med att utgå från dagens officiella och inofficiella segment är att företaget riskerar 

att låta praktiska orsaker, snarare än kunders behov få styra det grundläggande segmente-

ringsarbetet. Enligt Dibb & Simkin (1994) bör man inte segmentera utifrån operationella an-

ledningar utan utgångspunkten bör vara köparnas behov och inköpsbeteende. Att skapa mak-

rosegment utifrån praktiska orsaker skulle med detta i åtanke kunna ses som olämpligt. 

 

5.3 Segmentering utifrån kunders behov 

 

I den teori som vi presenterat framkommer det tydligt att kundernas behov utgör en central 

del inom industriell segmentering. Dock finns det många uppfattningar om vilka variabler 

som bäst representerar ett företags kunders behov.  

 

5.3.1 Branschkoder 

 

Laiderman (2005) förespråkar användandet av så kallade SIC-koder (Standard Industrial 

Classification) som grund för att bättre förstå och tillmötesgå kundernas skilda behov. Samti-

digt menar Mitchell och Wilson (1998) att SIC-koder inte nödvändigtvis är kopplade till kun-

dernas behov. Att segmentera kunderna med hjälp av SIC-koder faller inom ramen för det 

som Wind och Cardozo (1974) benämner som makrosegmentering. Tittar man på hur Wiges 

skulle kunna använda sig av SNI-koder (Svensk Näringsgrensindelning, den svenska motsva-

righeten till SIC-koder) ser man att den information som går att utvinna med SNI-koderna inte 

tillför något av värde som inte redan finns i företagets kunddatabas. Att Wiges skulle använda 

sig av SNI-koder för att segmentera sina kunder utifrån deras skilda behov verkar därför inte 

särskilt givande. 

 

5.3.2 Behovsgrundad transaktionsdata 

 

Vi har tidigare konstaterat att den segmentering som Wiges har i dag bygger på historiska 

transaktionsdata och därmed är en form av makrosegmentering. Miller (2000) menar att före-

tag i sin segmentering ofta utgår från försäljningsdata som finns lättillgänglig inom företaget. 

Författaren menar även att företag ofta använder sin segmentering som ett medel för att för-

klara resultat snarare än som ett verktyg för att planera sin verksamhet. Tittar man på Wiges 

nuvarande segmentering stämmer denna väl in på det som Miller (2000) talar om. Information 

om hur mycket varje kund köpt för under föregående år finns lättillgänglig inom företaget och 

resultatet av segmenteringen förklarar snarare resultatet av respektive kunds årliga inköp, än 

säger något om framtiden. 
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De historiska transaktionsdata som företaget lagrar är inte begränsad till att endast inkludera 

köpesumma. I företagets databas kan information om vilka typer av artikelgrupper som re-

spektive kund har köpt från plockas fram, likväl hur många artiklar och till vilket värde som 

kunderna köpt. Detta gör att företaget har stora möjligheter att ur sin databas plocka fram 

grupper av kunder med liknande behov, exempelvis butiker som köper barnkläder för mer än 

ett specifikt värde varje år, eller butiker som köper damkläder. Även om man här snävar av 

sina kunder i mindre segment som bygger på deras produktbehov från Wiges, rör det sig fort-

farande om en makrosegmentering. Både Sharon (2001) och Tapp (2005) poängterar värdet 

av att använda databaser för att förbättra segmenteringsarbetet. Att utnyttja Wiges databas för 

att på makronivå plocka fram kunder med liknande behov möjliggör att i framtiden skapa en 

mer riktad och behovsgrundad kommunikation med kunderna. Om Wiges exempelvis kör en 

kampanj på damkläder möjliggör den här typen av segmentering att kampanjen endast går ut 

till de kunder som har ett behov av att köpa damkläder. 

 

5.3.3 Segmentering utifrån graden av samarbete 

 

Freytag och Clarke (2001) menar att en av segmenteringens uppgifter är att ta reda på vilken 

typ av samarbete som kunderna efterfrågar. Här talar författarna om ett spann med enklare 

marknadstransaktioner i ena ändan till komplexa relationer i den andra ändan. På Wiges ser 

man ett samband där kunder som har få leverantörer generellt sett efterfrågar ett mer nära 

samarbete med företaget. Detta innebär att en kunds antal leverantörer skulle kunna fungera 

som en signal för vilket behov av relation de har. En uppenbar nackdel med detta är att antalet 

leverantörer aldrig kan vara en garant för vilken typ av relation som en kund önskar ha. När 

det gäller katalogkunderna är det dock möjligt att antalet leverantörer kan fungera som en 

tillräckligt god och kostnadseffektiv approximation för kundernas önskade grad av samarbete. 

I praktiken är detta förfarande i dagsläget inte praktiskt möjligt för Wiges, då uppgifter om 

hur många leverantörer deras kunder har inte finns i deras databas. I stället har säljarna på 

företaget en personlig uppfattning om hur många leverantörer deras kunder har utifrån hur 

många olika märken de har i butiken. 

 

För EMV-kunderna är det förmodligen betydligt mer lämpligt att ta reda på vilken grad av 

samarbete som de önskar på en mer direkt väg. De högre kostnader som detta förfarande med-

för rättfärdigas av att dessa kunder utgör en betydande del av företagets omsättning. 

 

5.3.4 Mikro- vs makrosegmentering 

 

Med kundernas behov som utgångspunkt kan man även se tydliga skillnader mellan de kunder 

som köper produkter direkt ur företagets katalog och de större kunder som tillsammans med 

företaget har en egen produktion av artiklar. Genom att EMV-kunderna blir en producerande 

partner har den här typen av kunder den gemensamma nämnare att de är i större behov av ett 

nära och ofta långvarigt samarbete. Samtidigt skiljer sig EMV-kunderna kraftigt åt sinsemel-

lan där vissa, tillsammans med Wiges producerar helt nya kläder, medan andra endast vill ha 

en unik förpackning. Mikrosegmentering innebär att man ytterligare snävar av segmente-

ringskriterierna. I Bonoma och Shapiros (1984) Nested approach innebär detta att man bland 

annat går in och tittar på kundernas personliga karaktärsdrag, information som enligt förfat-
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tarna både är dyr och svår att samla in. Vidare menar författarna att det existerar en fin linje 

mellan att å ena sidan fokusera på makrosegmentering och därmed minimera kostnaderna, och 

å andra sidan samla användbar data på mikronivå med märkbara kostnadsökningar som följd. 

Även om EMV-kunderna på ett generellt plan kännetecknas av att de har ett särskilt stort be-

hov av ett nära och långvarigt samarbete, är det tydligt att även mindre kunder som köper di-

rekt ur katalogen har ett behov av en personlig och i det närmaste familjär relation. För dessa 

kunder är det även tydligt att Wiges säljare många gånger fungerar som kundernas rådgivare 

gällande deras inköp.  

 

Om man granskar följande realiteter: (1) företagets katalogkunder är många till antalet, (2) 

företagets EMV-kunder är få till antalet men stora mätt i omsättning, (3) Företaget har ett nära 

samarbete med EMV-kunderna och därmed bra möjligheter att samla in och lagra data på ett 

personligt plan och (4) insamlandet av data på ett personligt plan är dyrt och tidskrävande, 

verkar det vara ett logiskt beslut att segmentera katalogkunderna på makronivå och EMV-

kunderna på mikronivå. Även om det i teorin hade varit önskvärt att även segmentera de en-

skilt mindre katalogkunderna på mikronivå, skulle det sannolikt vara olämpligt ur ett praktiskt 

perspektiv där hänsyn tas till företagets begränsade resurser.  

 

5.4 Segmentering inspirerad av Nested approach 

 

En fördel med Nested approach är att den är väldigt flexibel. Bonoma & Shapiro (1984) me-

nar att modellen skall anpassas till individuella företagssituationer samt att företag inte nöd-

vändigtvis behöver anamma var och en av de olika nivåerna i modellen. För Wiges del skulle 

detta till exempel kunna innebär att man studerar de olika nivåerna och därefter väljer vilka 

som skall implementeras i segmenteringsarbetet.  

 

Ju mer mikrobaserad segmentering man gör, desto dyrare blir segmenteringsarbetet, varför 

segmentering på de innersta nivåerna noggrant bör övervägas. Ur kostnadssynpunkt är det i 

Wiges fall enbart de mest lönsamma kunderna som bör segmenteras på mikronivå.  

 

5.4.1 Mikrosegmentering av EMV-kunderna 

 

Om man utgår från Bonoma & Shapiros (1984) Nested approach kan en god segmentering 

uppnås för Wiges unika affärssituation. Som tidigare nämnt menar författarna att det inte be-

höver vara nödvändigt eller önskvärt att använda sig av alla nivåerna i modellen. Det är dock 

viktigt att den som implementerar segmenteringen förstår modellen i sin helhet. Utifrån Mil-

lers (2000) och Palmer och Millers (2003) teorier bör den personal som genomför segmente-

ringsarbetet använda sig av företagets kollektiva erfarenhet samt sin personliga intuition för 

att överväga vad som är lämpligt och praktiskt genomförbart. Att segmenteringen bör styras 

av erfarenhetsmässiga kunskaper blir extra tydligt när det gäller mikrosegmenteringen av fö-

retagets EMV-kunder. Här har de säljare som har en särskilt god kontakt med respektive 

EMV-kund en nyckelroll att spela när det gäller att ta tillvara på de kunskaper som finns gäl-

lande dessa kunders likheter, olikheter, behov och önskemål. Wiges månatliga produktråd och 

säljmöten är mycket goda tillfällen att samla in företagets kollektiva erfarenhet och de bör 

således nyttjas i segmenteringsarbetet av EMV-kunderna. Informationen som tas upp bör 
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framförallt behandla de innersta nivåerna av Nested Approach, med andra ord information 

som rör inställning till inköp, situationsspecifika faktorer samt köparnas personliga drag. En-

ligt Bonoma & Shapiro (1984) är denna typ av möte bra eftersom den möjliggör för överfö-

randet och insamlandet av data i utvecklandet av segmenteringen. 

 

 

I takt med att segmenteringen raffineras tilldelas de cirka tjugo EMV-kunderna olika, mer 

eller mindre mikroinriktade segment. När inga kunder finns kvar att segmentera är arbetet 

färdigt. Beroende på hur mikrosegmenteringen fortlöper kommer resultatet enligt Bonoma & 

Shapiros (1984) att hamna någonstans mellan de två extremerna (1) alla EMV-kunderna till-

delas ett eget unikt segment eller (2) alla EMV-kunderna hamnar inom ett enda segment.  

 

5.5 Ett föränderligt marknadsklimat 

 

Den marknad som Wiges verkar på karakteriseras i dagsläget av förändringar. De små butiker 

som traditionellt sett har utgjort en betydande kärna bland Wiges kunder, får i dagsläget utstå 

en hård konkurrens från större kedjor med konsekvensen att de små butikerna blir allt färre till 

antal. Samtidigt ser man på Wiges att de kunder som tillsammans med företaget skapar för 

dem unika produkter, så kallade EMV-kunder, blir allt vanligare och mer betydelsefulla.  

 

Enligt Blocker & Flint (2006) innebär värdeförändringar hos kunder förändringar i vad de 

önskar från sina leverantörer. Begreppet kunders upplevda värde kan alltså knytas till kunders 

behov. Det faktum att fler och fler av Wiges kunder efterfrågar specialanpassade produkter 

tyder alltså på en generell förändring i deras uppleda värden och behov. Genom att noggrant 

kartlägga förändringarna kan Wiges enligt Blocker & Flints (2006) teori uppnå konkurrens-

fördelar. Författarna menar att man med hjälp av förkänsla för förändringar kan svara på dem. 

Detta sker antingen på ett proaktivt eller reaktivt sätt. Skillnaden beskrivs av författarna som 

att proaktiva marknadsförare till skillnad mot reaktiva, inte väntar på att det förändrade vär-

dena ska efterfrågas av kunderna, utan i stället aktivt driver på kundernas önskningar genom 

att hjälpa dem att tolka de förändringar som sker i omvärlden. I Wiges fall skulle kartläggning 

av förändringarna i kundernas behov samt en eventuell segmentering därefter kunna underlät-

ta arbetet att svara på förändringarna. Wiges skulle på så sätt kunna kartlägga vilka katalog-

kunder som börjar närma sig EMV-segmentet (till exempel genom ökade orderstorlekar eller 

förändrade affärssituationer) och sedan på ett proaktivt sätt få dem att bli EMV-kunder. Detta 

kan ske till exempel genom att Wiges aktivt påverkar kundernas önskningar genom att upply-

sa dem om varför de bör börja sälja specialutvecklade produkter samt genom att upplysa dem 

om i vilken utsträckning det finns möjlighet att specialanpassa produkterna.  

 

Nackdelen med detta förfarande är att de strukturella förändringarna mellan makrosegmenten 

katalogkund och EMV-kund skulle bli mer instabila. Dels skulle segmentens storlek ständigt 

förändras och dels skulle segmentens gränser bli mindre tydliga. Dock är detta, likt föränd-

ringar av kundbehov och segmentstillhörighet, karakteristiskt för instabila och dynamiska 

segment.  

 

Ibland uppstår konflikter där två av Wiges kunder inom ett begränsat geografiskt område 

konkurrerar om samma kunder och erbjuder dem samma produkter. Detta upplever Wiges 

som ett problem då företaget därmed lätt får den negativa stämpeln att de säljer till grannen. 
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Här skulle det i vissa fall vara lämpligt för Wiges att omvandla den största av de två konkur-

rerande butikerna från katalogkund till en EMV-kund. I det fallet skulle alla tre parter gynnas 

av att den största av de konkurrerande parterna börjar sälja unika produkter istället för att båda 

butikerna säljer likadana katalogvaror. 

 

Det faktum att den kundmarknad som Wiges tillfredsställer befinner sig i en förändringsfas 

ställer höga krav på företaget gällande hur de uppdaterar och håller sina segment aktuella in-

för rådande marknadsförhållanden.  

 

Blocker och Flint (2006) menar att kundvärde ska ses som kundens kompromiss mellan vad 

de ger och vad de får. Då Wiges relation och samarbete är mer djupgående med EMV-

kunderna innebär det även att dessa kunder ger mer än företagets småkunder. Enligt Blocker 

och Flints (2006) logik innebär detta i sin tur att de måste få tillbaka betydligt mer för att de 

ska uppleva ett högt kundvärde, något som onekligen kräver mer resurser från Wiges sida. I 

dagsläget har företaget ett tjugotal EMV-kunder. För företagets fortsatta framgång är det dock 

viktigt att detta antal fortsätter att växa, något som i sin tur kommer att kräva allt större resur-

ser från Wiges sida. 

 

Samtidigt som EMV-kunderna blir allt fler till antalet är Wiges tydliga med att de inte vill att 

expansionen av dessa kunder ska ske på bekostnad av de tidigare för företaget så viktiga små-

handlarna. Samtidigt är man på Wiges medvetna om att små butiker är hårt utsatta för den 

konkurrens som större kedjor utgör. Här måste Wiges vara uppmärksamma för om den 

minskning av antalet småbutiker som man kan se i dag även kommer att fortsätta i framtiden. 

Blocker och Flint (2006) talar om externa drivkrafter som en av orsakerna till instabila seg-

ment. Som exempel på externa drivkrafter tar författarna upp kunder och konkurrenter. När 

fler av Wiges kunder efterfrågar egenproducerade produkter utgör detta såväl som det faktum 

att större kedjor bedriver en hård konkurrens mot de mindre butikerna, tydliga exempel på det 

som Blocker och Flint (2006) beskriver som externa drivkrafter till instabila segment. Om 

nedgången av antalet småbutiker är beständigt är det därmed bättre för Wiges att i god tid 

rikta in sina resurser på det växande antalet och tillika mer resurskrävande EMV-kunderna.  

 

En annan förändring på Wiges kundmarknad är den ökande efterfrågan på etiskt riktiga pro-

dukter. Även om man på Wiges ser att detta i dag utgör en förhållandevis liten andel av den 

totala omsättningen är det ett område som växer. Flint et al (2002) menar att vaksamhet över 

förändringar i kunders önskade värden kan vara en viktig källa till konkurrensfördelar. Vidare 

menar författaren att företag antingen kan ha en reaktiv eller proaktiv inställning till föränd-

ringar i kunders upplevda värden. Man ser på Wiges en tydlig skillnad mellan stora kunder 

som har ett betydligt större intresse för etiska och miljömässigt riktiga produkter än vad mind-

re kunder har. I de fall som Wiges varit proaktiva och aktivt tagit initiativet till att sälja exem-

pelvis kläder tillverkade av bambufibrer, har detta pådrivande resulterat i en god försäljnings-

framgång. Flint et al (2005) menar att graden av förändring vad en kund upplever som värde-

fullt är olika påfallande beroende på kund. Därför menar författaren att förändringsgraden 

skulle kunna vara en intressant segmenteringsgrund, något som dock även skulle kräva stora 

investeringar i form av pengar, tid och energi. Eftersom Wiges tror att intresset för miljömäs-

sigt bra kläder kommer att öka samtidigt som man erfarit en god framgång med en proaktiv 

strategi verkar det vara onödig resurskrävande att segmentera sina kunder utefter deras benä-

genhet att förändra sig när det gäller etiska aspekter. I stället verkar det vara mer lämpligt att 

anta en allmän proaktiv påverkan på samtliga kunder gällande köp av etiska och miljömässigt 

riktiga produkter. 
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Resultat och slutsatser 

 

I detta kapitel redogör vi för de resultat som vi genom analysarbetet kommit fram till. Resul-

taten ger svar på vår inledande problemformulering. Huvudrubrikerna i detta kapitel består 

av våra forskningsfrågor. 

 

 

5.6 Hur ser Wiges nuvarande kundsegmentering ut? 

 

I dagsläget utgår Wiges segmentering från historiska transaktionsdata där företagets kunder 

får en kategoribehörighet beroende på hur mycket de handlade för under det föregående året. 

Även om denna segmentering har vissa operativa nyttor, säger den föga om företagets kun-

ders behov. I den teori som vi har presenterat är det tydligt att det råder enighet bland forskare 

att en god segmentering har sin utgångspunkt i kundernas behov. Därför anser vi att Wiges 

har stora möjligheter att förbättra sin kundsegmentering. 

 

5.7 Vilka möjligheter finns för Wiges att förbättra segmenteringen av 
sina kunder? 

 

En möjlighet för Wiges är att på makronivå dela in sina kunder i katalogkunder och EMV-

kunder. Segmenteringsbasen bör grunda sig i vilka behov kunderna har. De största resurserna 

bör Wiges lägga på segmentering av de för företaget så viktiga EMV-kunderna. Av den an-

ledningen bör dessa mikrosegmenteras. 

 

5.7.1 Katalogkunder och EMV-kunder 

 

Om man tittar på företagets kunder ser man att det finns en möjlig första uppdelning som har 

sin grund i kundernas skilda behov. Å ena sidan finner vi de kunder som köper produkter di-

rekt ur företagets katalog. Antalet kunder i den här gruppen är stort och deras behov skiljer sig 

kraftigt åt. I den andra gruppen finner vi företagets kunder som handlar egna märkesvaror, det 

vill säga kunder som gör stora inköp och har ett behov av att köpa för dem unika produkter. 

Även om produkterna är unika används ofta Wiges produktkatalog som utgångspunkt och 

inspirationskälla till de unika produkterna. Eftersom den här gruppen består av stora kunder 

utgör varje kund en förhållandevis stor del av Wiges totala omsättning. Eftersom de två 

nämnda segmenten skiljer sig så kraftigt åt sinsemellan kräver de olika typer av segmentering. 
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5.7.2 Makrosegmentering av katalogkunderna 

 

I vår analys har vi konstaterat att det råder en fin linje mellan att fokusera på makrosegmente-

ring och därmed reducera segmenteringskostnaderna, och att mikrosegmentera och därmed 

samla in användbar data på ett djupare plan, men med märkbara kostnadsökningar som följd. 

På grund av det stora antal katalogkunder anser vi att företaget bör inrikta sig på att ytterligare 

segmentera denna grupp på makronivå. Vi har identifierat följande potentiella segment som 

särskilt intressanta för Wiges: 

 

 Tidigare kunder: Wiges har i dag ett relativt stort antal kunder som inte längre är ak-

tiva. Även om man i dagsläget inte gör något åt denna kundgrupp är det känt inom fö-

retaget vilka potential som tidigare kunder utgör. Att nyligen avhoppade kunder bör ha 

första prioritet vid anskaffandet av nya kunder är även något som stöds i teorin (Tapp, 

2005). Att upprätta ett segment över tidigare kunder kan därmed bli en viktig åtgärd 

för att attrahera nya kunder. Detta segment skulle även kunna utgöra en viktig källa till 

information gällande potentiella aspekter som legat till grund för att vissa kunder har 

bestämt sig för att inte längre handla av företaget. 

 

 Segment baserade på liknande produktbehov: I dagsläget går företagets produktka-

talog ut till samtliga kunder. Detta innebär att de kunder som har ett behov som är be-

gränsat till en eller ett antal produktkategorier, exponeras för företagets samtliga pro-

dukter med onödiga kostnader som följd. Här finns stora möjligheter för Wiges att 

med hjälp av sin kunddatabas identifiera grupper som karakteriseras av liknande pro-

duktbehov, exempelvis kunder som endast köper sockor, kunder som bedriver renod-

lade barnbutiker eller kunder som har ett särskilt behov av att köpa etiska produkter. 

En segmentering av detta slag lägger även grunden till riktade kampanjer till grupper 

med specifika produktbehov. I företagets databas kan man se vilka produktkategorier 

som respektive kund har köpt varor från samt för till vilket värde. För att svara på hur 

dessa produktbehovsgrundade segment bör se ut och hur många de bör vara till anta-

let, krävs en grundlig analys av databasen. 

 

 Potentiella EMV-kunder: Det är tydligt att företagets EMV-kunder har ökat kraftigt 

på senare tid. EMV-kunderna karakteriseras därtill av att de gör tillräckligt stora inköp 

för att det ska vara ekonomiskt möjligt att göra unika beställningar. Om Wiges här 

lyckas att identifiera de kunder som har den potential som krävs för att de skulle kun-

na bli en EMV-kund, skulle företaget kunna anamma en proaktiv påverkan på detta 

segment i syfte att få kunderna att bli EMV-kunder. Att omvandla en katalogkund till 

en EMV-kund innebär även att relationen parterna i mellan stärks med konsekvensen 

att kunden får en starkare koppling till företaget. 

 

5.7.3 Mikrosegmentering av EMV-kunderna 

 

Detta segment består av ett fåtal kunder som utgör en stor del av företagets omsättning. Där-

för är det rimligt att de ökade kostnader som en mikrosegmentering medför, motiveras av des-

sa kunders stora betydelse för företaget. Den information som ligger till grund för en mikro-

segmentering är ofta av personlig karaktär. Mikrosegment är därtill mindre tydliga och be-
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ständiga, samt mer intima. Här har företagets produkt- och säljmöten en viktig funktion att 

fylla. De enskilda säljare och annan personal som har haft en särskilt god kontakt med någon 

av EMV-kunderna har en nyckelroll att spela när det gäller att förmedla information rörande 

kundernas inställningar till inköp, situationsspecifika faktorer och köparens personliga drag 

(med andra ord de innersta nivåerna i Nested approach). Det är även viktigt att lagra denna 

typ av information i databasen och därmed lägga grunden för en strukturerad och långsiktig 

mikrosegmentering av företagets EMV-kunder. 

 

Hur de olika mikrosegmenten kommer att se ut samt hur många segment som är lämpligt, 

kräver förutom en förståelse över Nested approach även djupgående kunskaper om respektive 

kund samt en analys över hur allokeringen av företagets resurser bör gå till.   

 

5.7.4 Modell över Wiges segmentering 

 

Här presenteras en modell över vår föreslagna segmentering. Förflyttning nedåt längs Y-axeln 

representerar en successiv övergång från makrosegmentering till mikrosegmentering. X-axeln 

representerar hur mycket kunderna omsätter hos Wiges. Modellen visar hur man utifrån nuva-

rande kunder segmenterar de mindre kunderna på makronivå och de större kunderna på mik-

ronivå. 

 
 

 

 
Figur 6. Segmentering av Wiges kunder.  
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5.8 Hur bör det fortlöpande segmenteringsarbetet gå till? 

 

Resultatet av segmentering är aldrig statiskt. Marknadsförhållanden ändras ständigt, vilket 

resulterar i instabila segment. En tydlig trend är att fler och fler av de mindre katalogkunderna 

konkurreras ut av större kedjor samtidigt som efterfrågan på specialanpassade produkter ökar. 

Med andra ord sker en förändring i kunders behov och upplevda värden. För Wiges är det 

således av största vikt att kontinuerligt uppdatera sitt segmenteringsarbete så att man på ett 

proaktivt sätt kan förutse, och i viss mån styra de externa drivkrafter som skapar instabiliteten 

i segmenten. Ett sätt att styra detta är att vara uppmärksammad på vilka kunder som har möj-

lighet att bli EMV-kunder och sedan upplysa dessa om varför de troligtvis skulle dra fördelar 

av att fördjupa samarbetet med Wiges. De månatliga produktråden och säljmötena är goda 

tillfällen att diskutera föränderligheten i segmenten eftersom företagets kollektiva kunskap om 

kunderna då är samlad. Här bör även viktig information om kunderna samlas in och lagras. 

 

Eftersom antalet EMV-kunder ständigt ökar bör Wiges skapa förutsättningar för att rusta sälj-

kåren och inköpsavdelningen till att i god tid upparbeta strategier som gör det lättare att han-

tera segmenteringen av EMV-kunderna. Detta kräver stora resursuppoffringar från Wiges sida 

som dock vägs upp av det faktum att de idag cirka tjugo EMV-kunderna är de enskilt största 

och ur lönsamhetsperspektiv viktigaste kunderna.  

 

Rent operationellt bör företagets innesäljare och resande representanter även vara uppmärk-

samma på förändringar i de mer mikroorienterade EMV-segmenten samt på förändringar 

bland katalogkunderna. Även dessa förändringar bör tas upp i produktråden och säljmötena. 

Genom att man på ett taktiskt plan kontinuerligt underhåller dessa segment kan långsiktigt 

fungerande segmenteringsstrategier skapas.  

 

Om det visar sig att trenden om minskning av renodlade katalogkunderna fortsätter bör Wiges 

inte försöka hålla detta segment levande utan snarare allokera sina resurser till de mest lön-

samma segmenten. Det är viktigt att Wiges anpassar sin segmenteringsstrategi utifrån externa 

drivkrafter såsom makromiljö, kunder, leverantörer och konkurrenter, eftersom dessa i hög 

grad styr segmentens instabilitet. 
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6 Diskussion och förslag till vidare forskning 

 

I diskussionen har vi valt att ge våra åsikter om vår undersökning samt de resultat vi kommit 

fram till. Vi ger i detta kapitel även förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion 

 

Inom Wiges är det tydligt att det finns en djup rotad erfarenhetsmässig kunskap om företaget 

och den marknad som företaget verkar på. Även om våra besök gett oss en förhållandevis god 

förståelse över företaget och dess verksamhet, vore det naivt att tro att vår föreslagna segmen-

tering inte innehåller ett visst mått av den fjärmning som Dibb och Simkin (1994) och Mit-

chell och Wilson (1998) antyder att segmenteringsteorier ofta har. Därför tror vi att det resul-

tat som vi kommit fram till måste anpassas och implementeras tillsammans med företagets 

kollektiva erfarenhet av branschen och den unika affärssituation Wiges befinner sig i.  

 

Den studie som vi genomfört är en ad hoc studie innebärande att de resultat vi kommit fram 

till gäller för den situation som företaget befann sig i under studiens genomförande. Ett avgö-

rande förhållande för de resultat som vi har kommit fram till är att Wiges EMV-kunder i dag 

är få till antalet samtidigt som de står för en stor del av omsättningen, varför vi anser att kun-

derna i detta segment ytterligare bör segmenteras på mikronivå. Om antalet EMV-kunder 

växer är det dock möjligt att en ytterligare uppdelning blir nödvändig där vissa EMV-kunder 

segmenteras på mikronivå medan andra, något mindre betydande EMV-kunder segmenteras 

på makronivå.  

 

Ursprungligen titulerade sig företaget som ett partilager där fokus låg på att köpa in, lagerföra 

och sälja stora partier av kläder. Under den här tiden var företaget uppdelat i de tre benen in-

köp, lager och försäljning. Dessa tre delar hade en förhållandevis låg grad av samarbete och 

när exempelvis inköpsavdelningen hade gjort kollektionen och sett till att varorna kom hem 

hade de gjort sitt jobb. Därefter var det upp till försäljningsavdelningen att sälja det som fanns 

i lager. Göran menar att det egentligen inte skedde någon kommunikation mellan försälj-

ningsavdelningen och inköpsavdelningen där kundernas intryck och åsikter kunde återkopp-

las. 

 

Som vi beskrev i teorin har Wiges under årens lopp utvecklats från att vara ett partilager till 

att i allt större utsträckning bli en producerande partner. Här ser vi att den företagskultur som 

rådde under tiden som partilager fortfarande i stor utsträckning finns kvar. De personer vi 

intervjuade beskriver till exempel företaget som den lilla butikens centrallager.  Konsekven-

sen av detta blir att det är lite oklart om företagets fokus primärt rör tillfredsställandet av de 

tidigare så viktiga småkunderna eller om fokus rör de för framtiden så viktiga EMV-

kunderna. Vi tror att det är viktigt att man på företaget enas om en tydlig affärsinriktning som 

bygger på det man tror att Wiges kommer att tjäna pengar på i framtiden. Därmed inte sagt att 

Wiges fokus inte kan gå ut på att man skall serva både de mindre katalogkunderna och de 

större EMV-kunderna. Oavsett fokus är det viktigt att den interna, såväl som externa kommu-

nikationen förmedlar en enhetlig och inte spretande bild av företaget och dess verksamhet.  
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Samtidigt som man på Wiges inser att framtiden för företaget är att ta fler marknadsandelar 

bland större kedjor och övriga stora kunder som har potential att bli EMV-kunder, vill man 

inte att denna tillväxt ska ske på bekostnad av de mindre kunderna. Dock är man på företaget 

medveten om att de kunder som utgörs av ägare till små butiker lider allt större kval från de 

större kedjornas konkurrens. Om trenden att de små butikerna konkurreras ut på bekostnad av 

de större kedjorna menar vi att detta inte är något som ligger inom Wiges kontroll, varför de 

bör vara vaksamma på att omvärdera sin nuvarande affärsidé (att vara den lilla butikens 

centrallager) i god tid. Oavsätt om man väljer att omformulera företagets affärsidé eller inte,  

bör denna vara väl känd bland samtliga anställda för att på så sätt underlätta att alla har en 

enhetlig bild och därmed drar åt samma håll. 

 

I dagsläget är det tydligt att företagets produktkatalog har en viktig funktion att fylla. Samti-

digt ser vi att det finns pengar att spara på att endast inkludera de delar av katalogen som be-

rör specifika kunders behov. Det är även tydligt att även om inte EMV-kunderna köper exakt 

de produkter som finns i katalogen, så används katalogen som en inspirationskälla då de be-

ställer sina egna märkesvaror. Även om katalogen här spelar en viktig roll menar vi att den 

förmodligen hade sett annorlunda ut om dess primära syfte hade varit att fungera som en ut-

gångspunkt för kunder som vill beställa unika produkter. Här skulle Wiges kunna titta närma-

re på om det är möjligt att utforma en unik katalog vars primära syfte är att fungera som en 

utgångspunkt och inspirationskälla för EMV-kunderna.  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att Wiges bör segmentera sina kunder på basis av deras 

skilda behov. Detta innebär dock inte att den segmentering som företaget gör i dag ska över-

ges. Den uppdelning man har idag av platina, vip, plus och så vidare skulle mycket väl kunna 

finnas kvar och vara segmentsöverskridande, det vill säga att det skulle kunna finnas vip-

kunder både i ett mikrosegment och i ett makrosegment. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

I den segmenteringsmodell som vi kommit fram till kräver makrosegmenteringen av katalog-

kunderna en analys av databasen. Det hade här varit intressant att titta närmare på hur en så-

dan analys skulle gå till. Om man gör om företagets kunddatabas till ett lämpligt format, skul-

le ett intressant forskningsområde vara hur man med hjälp av dataminingverktyg kan identifi-

era grupper med liknande produktbehov. På så sätt skulle en metod för en automatiserad seg-

menteringsprocess på makronivå kunna skapas. 

 

Gällande den föreslagna mikrosegmenteringen av företagets EMV-kunder skulle det vara in-

tressant att titta närmare på hur man bäst samlar in och lagrar den information som ska ligga 

till grund för mikrosegmenteringen. Vi har föreslagit att de produkt- och säljmöten som Wi-

ges har, spelar en viktig roll gällande denna informationsinsamling. Dock skulle det vara in-

tressant att titta närmare på hur denna insamlings och lagringsprocess rent konkret bör gå till. 
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8 Bilaga 

 

Intervjuguide 

 
 

Allmänt on Wiges 

 

 När grundades företaget? 

 Hur ser ägarförhållandena ut? 

 Omsättning och antal anställda? 

 Kan ni göra en kort beskrivning över Wiges historiska utveckling? 

 

Allmänt om branschen 

 

 Anser ni att ni verkar i en bransch som karakteriseras av snabba förändringar? 

 På vilket sätt tycker ni att branschen har förändrats under de senaste åren? 

 Är branschen konkurrentutsatt? 

 

Wiges kundsegment 

 

 Hur skulle ni med egna ord allmänt beskriva ett kundsegment, definiera begreppet 

kundsegment? 

 Kan ni berätta lite om de kundsegment som ni har? 

 När började ni segmentera era kunder? 

 Hur länge har ni använd de kundkategorier som ni använder? 

 Känner ni att ni anpassat er segmentering efter era kunders individuella behov och 

önskemål? 

 

Wiges kunder 

 

 Vad vet ni om era kunder gällande: 

- omsättning 

- antal anställda 

- historiska trender 

- mm. 

 Handlar era kunder generellt sätt från stora delar av ert sortiment eller håller de sig till 

en produktkategori, till exempel strumpor? 

 Vet ni vad specifika kunder värdesätter hos just Wiges? 

 Ni verkar ha byggt era nuvarande segment på historisk data (hur mycket de handlat 

för). Har ni något system som analyserar framtida potential hos era kunder, till exem-

pel vad gäller tillväxt? 

 På vilka olika sätt kan kunder handla av Wiges? 

 Hur fattas inköpsbesluten hos era kunder? Till exempel centraliserade inköpsbeslut vs 

decentraliserade inköpsbeslut? 
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 Har ni koll på antalet andra (inte nödvändigtvis konkurrerande) leverantörer era kun-

der har?  

 Finns det vissa typer av kundgrupper som är särskilt måna om etiska och miljömässiga 

aspekter? 

 Är detta något som ni märker har blivit vanligare? 

 Finns det vissa typer av kunder som vill ha en nära relation med företaget och andra 

som inte har det behovet? 

 Finns det vissa typer av kunder som kräver mer service än andra? 

 För vilka kunder är det aktuellt att utveckla produkter tillsammans med och hur ser er 

relation med dessa ut? 

 Kan man få fram en lista på Wiges kunder gällande följande information för de senas-

te två åren: 

- För hur mycket de har köpt 

- Vilka artiklar de har köpt 

- Var de finns geografiskt 

- Procentuell andel av Wiges omsättning 

 

Konkurrenter 

 

 Hur ser Wiges på konkurrensen inom branschen?  

 Hur har era konkurrenter valt att segmentera marknaden? 



 

 

 

 

51 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och in-
formatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsfö-
ring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också profes-
sionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforsk-
ningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell 
arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institu-
tionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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